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القدمة

النمماريلكتابالي!واكتابضمح!لى

عهدين:يضمللنصارىالمقدسالكتابأنالمعروف

اليهود.كتاب:القديمالعهد

النصارى.كتابالجديد:العهد

كتابهم؟إلىالي!دكتابضمعلىالنصارىحملالذيفما

الي!د؟بكتابفاستعانواقاصرالنصارىكتابألأن

مقدسأ؟كتابابحسبانهالي!دبكتابالتبركقبيلمنأم

كتابالقديمالعهدأنعنالأولكتابنافيالمسجلةدراستناأسفرتلقد

إلىضمهإذنبالنصارىيليقفلا،بهموحىوغيرمعيبكتاباليهود

كتابهم.

هبرأاليهودكتابالقديمالعهدبأن-جدلاوأقول-جدلالنفترضلكن

النصارى؟لكتابضمهيصحفهل.بهوموحيالعيوبمن

ذاته.المقدسكتابهممنعليهونجيب.هوالسؤالهذا
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عجبا.ستجدبموضوعنايتعلقوفيما،المقدسالكتابفي

ضملعدممبرراتوبجانبها،الجديدللعهدالقديمالعهدلضممبررات

.إ!الجديدللعهدالقديملعهدا

الضمنقاقبك!!حتكل

آخررأيوبجانبه،القديمبالعهدالأخذعدميرىالجديدالعهدفيرأي

!إالقديمبالعهدبالأخذيناديأيضاالجديدالعهدفي

الن!ايةفبم4

يخالفونهبلالقديمبالعهديأخنونلا-الضمرغم-النصارىتجد

لماما!!

والعهدالقديمالعهد-بشقيهالمقدسالكتابداخلموجودهذاكل

التالية:المباحثفيتباعاونعرضه-المجديد

الجديد.للعهدالقديمالعهدضممبررات:اؤ!لاالبث

الجديد.للعهدالقديمالعهدضمعدممبرراتالثانبم:االبحث

الأخذنحوالجديدالعهدداخلمتعارضاناتجاهانالفالث:ا!ث

القديم.بالعهد

http://kotob.has.itالقديم.بالعهدالنصارىأخذعدم:الراباالبحث



الإولالمبحث

يةالجهللعةالقةيمالع!دفممبررات

نسجلهاأمورثةفيالجديدللعهدالقديمالعهدضممبوراتتنحصر

التالي:النحوعلىمطالبثد"في

لأتباعه.شريعةالمسيحتركعدم:لىالأواالطلب

القديم.العهدبشريعةبالأخذياتباعهالمسعأوامرالثانبهر:االطلب

العهدوخلو،كاملةشريعةعلىالقديمالعهداحتواءالنالث:االطلب

شريعة.أيمنالجديد
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الاةلىالمطلب

لاتباعهشليعةالمسيحت!&عهث!

واضحةدلالةلهاموضوعاتأربعةصادفكالجديدالعهدطالعتإذا

ذلبهيكنولم،لحياتهمتنظيمالأتباعهشريعةيتركلمالمسيحأنعلىوأكيدة

منيكنلمالشريعةسنأنمرجعهإنما،تقصيرأومنهإهمالعنبداهة

لأجلها.المسعبعثالتيالمهام

والطلاق.4والزواج،والميراث،القضاءهيالأربعةوالموضوعات

هوااليراثالقضاءوافانبه!:اؤ!لعاقخوا!و

التالي:النصالجديدالعهدفيجاء

االيرات.يقاسمنبمأقلأفيقل:يامكلماالميمنام!ولها.!قال

14قاضياعليمماأقامنبممنإنساقيا4)يسوء(لهفقال

ا-r)18ا:rالوقا010مقسما

أحكامابداعةئيرسلمالمسيحالسيدأنالنصهذاهنفالواضح

واقعةفيبالتدخلالناسهنأحدطالبهولما.للميراثقواعدولاللقضاء

مجردرفضبللهما.أحكا!لإرساءفرصةالمسعينتهزهالمميراث

مقسما.أوقاضيائبعثلمأنهالسانلوأفهم،التدخل

التيالمهامبينمنليسأنهبنفسهأعلنالنصهذابموجبفالمسع

وقواعدالقضاءأحكامتضممابينمنتضمشريعةوضعلأدانهاأرسل

.الميراث
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!الطكقاهالزو:والرابالفالثضوعاقاموا

فقط:التاليةالأربعةالنصوصالمسيحلسانعلىالجديدالعهدفيجاء

:!لاذالنص

.طلاقضابفليكطماامراتهطلقمناقيل4االسيدعقال

يبكلماالرنكللكلةإلىامرأتهطلقمنإقلكمفاقولاناوأما

r(-rrا5:)صتى01.يزنبمفإنهمطلقةج!9يتزمن4.تزنيم

لنانبم:النصا

له:قائلينليبربو!الفريسيونإليهجاه51

سبب.لكلامرأتهيطلقاقللربليعلهل

ذمحرأخلقمماالب!ءمنخلقالربههأققراتمامالمم:وقالىفاجاب

!أنثكل.

ب!مرأته،ويلتحقأمه9ابا!الرجليتر!ه!اابلمن!قال:

،احر.جسربلاثنينبكرليساإذأ.!احرأجسرأثناذالى!يموق

إنساق.يفرقهلىاللهجمكهفالر!

فتطلق.طلاقمحتابيكطبماقموسىص19فلماذا:لهقالوا

تطلقهاأقلكمأذققلوبكمقساوةاجلمنموسىإق:لممقالى

طلقمنانلك!وأفول.هك!ايكنلمالب!ءمن،لحن.نساءكم

يزنبهربمطلقهيتر،ج!الر!4.يزنبههباخرس!تز!ب!الزنابسببإكامر)ته

3-9()91)متكل
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الثالث:النص

(.الثانيللنصتكراروهو،12-01:2)مرقس

:الوابلنصا

الأول(للنصتكراروهو،16:18)لوقا

شأنفيالمسيعالسيدلسانعلىماوردكلهيالأربعةالنصوصهذه

الجديدهالعهدفيوالطلاقالزواج

الثانيالنصينأنهي.إليهاالالتفاتيتعينمبدنيةمظةوهناك

علىردالسانهعلىجاعاإنماإبتداءالمسععنيصدرالموالثالث

موضوعفيابتداعاالمسيحعنصدرماكلأنأي،لهالمناونيناستفسار

واحد.نصحقيقتهمافيوهما،الرابعوالنصالأولهوالنصوالطلاقالزواج

مجتمعةالأربعةالنصوصحتىأووالوابعالأولالنصانهذانفهل

والطلاق؟الزواجفيكاملةشريعةئشكل

كافةتغطيولاوالطلاقالؤواجشويعةفيشيئاتمكللافإنها:لاطبعا

الزوجية.ا!قاتنواحي

.الزواجعقدأركانعنشيناالمسيحيقلفلم-

والنساء.الرجالفيالزواجشروطعنشيئايقلولم-

النساء.منالمحرماتعنشينايقلولم-

حظرأ.أوجوازأالزوجاتتعددعنشيئايقلد!أ-
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منه.والطهارةالجماععنشيئايقلولم-

منه.والطهارةالطمثعنشينايقلولم-

هنها.والطهارةالولادةعنشينايقلولم-

وا!ق.الزواجفيتشريعألأتباعهيضعلمفالمسعذلكوعلى

تشريع،بأيالمسعيعالجهالمالشريعةأحكامباقيذلكعلىوقس

هتفقاتعبيرأ291ص+المسيح.يسوعكئابهفيإلياسبولسالأبعبرولقد

قال:إذالمعنىهذامع

والوصيةالوعظهوبهاهتمماوكل.جدببتشريعيأتلمالسيعإن

و/لتشامغ.

كانإذا.الأربعةالموضوعاتهذهاشعراضبعدنشمالىأنولنا

طوالتركهمفهل،لأتباعهشريعةالنحوهذاعلىيتركلمالمسحالسيد

ما؟شريعةدونحياته

؟بعدهمنأتباعهسينتهجهاالتيالشريعةبأمرالمسحينشغلألم

حياةستحكمالتيالشريعةبأمرالمسيحينشغلأنطبيعياكانلقد

.محددةونواهيمحددةأوامرفيهلهوكانتالأمرهذايهملولم،أتباعه

الثاني.المطلبموضوعهووهذا
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اللانيالمطلب

القةيمالع!ةبشريعةبالاخةلأتباعهالمسيحامر19

لمالقديمالعهدفيالواردةبالشريعةبالأخذلأتباعهالمسعأواهرإن

صور:عدةاتخذتإنماالمباشرالأمرصيغةفيكلهاتأت

القديم.العهدبشريعةبالأخذمباشرةأواهرصورةفيجا!أولا:

القديم.العهدشريعةإهمالمنتحذيرهينةعلىأيضاوجات:ثانيا

القديم.العهدإلىكالإحالةمباشرةغيربصورةوجا!ثالثا:

القديم.العهدلنصوصكاستعارةأيضاوجا!:رابعا

القديم.بالعهدالمسيحكاستشهاد!ذلكوجا!خامسأ:

نأهيهاهةحقيقةإيضاحفيالمتنوعهالأسالبهذهتضافرتوبذلبا

إنما،شريعةبغيرهكذايدعهملم.لأتباعهشريعةيتركلمالذيالمسع

القديمهالعهدبشريعةالأخذإليوجههم

:المذكورةالخمسةالبنودتحتجا!تالتيالنصوصبعضونستعرض

الق!يمالكم!بشريكةللاخضلأتباعهالعسبصنصويعةأوامر:ؤ19

المسلح:مال)1(

قالواهافكل.!الفريممي!!الكتبةبلسموسكلكرسىاعلى1

r-)متكلإفكلو!".09فاحغطو!.كغطو!ازلعم! r :rr)
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بها.والعملموسىتوراةبحفظصراحةأتباعهالمسيحأوصىأي

المسع:وقال)2(

أيضاانتمهمراإفكلوا.بىالناسيغكلأقتريروذماط51

(1م47)متكلالأنبيا،11.والناموسهوهرا،ن.بم!

يأوالأنبياءالناموسوفقبالعمل.صراحةأتباعهالمسعطالبأي

القديم.العهدلشريعةطبقأ

المسالح:وقال)3(

بللأنقضبئتما.،الأنبياهالناموسلأنقضبنتأنبه!تطنواالى1

(1(7همتكل).ا.كمللأ

لنقضجاءبأنهالظنمجردأتباعهأذهانهنأزالهنافالمسيح

استبقاءينبغيأنهالمسيحأعلنأي.ليكملهماجاءبل.والأنبياءالناموس

بها.لذأتباعهتوجيهعلىدلالةوهذا.القديمالعهدشريعة

الق!يمالك!رشريكةإهمالىاالسيعمنك!يرثانيا:

المسيح:قال()1

!أ،اهرمرفيز!للاض4والاالسماءتذ!لىأزإدكلدكمأقولاحق111

(4518)متكلا".المليمونحتكلموسالنامناحرةونقطة

المسيح:ومال)2(

منوامرةنقطهتسقطأقمنأيسرضوال42السما!ز!ال11

I(لأ416الوقا".الناموس
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زوالأنوقالالقديمالعهدشريعةإهمالمنأتباعهحذرهنافالمسع

الناموس.هنواحدةنقطةتسقطأنمنأيسروالأرضالسماء

القريمالك!إلكلاللحالةثالنا:

له:قالمريضاالمسيحشفىعندما)1(

11.سكلموبهمو)ال!ييالقرباق!قرء.للكاهننفس!ا!تهب001

8:4()صتكل

يسنولمموسىلشريعةطبقاالقربانب!مديمالمريضأمرفالمسح

لأتباعه.جديدامرباناالمسع

المسع:وقال)2(

التىهي4ابريةهياةفيمالممازتطنهـنلأنع!المتباافتضه1

93(:0)يوحنالبه!".تشمر

القديم.العهدكتبإلىالمسعأحالأيضاوهنا

المسع:قالو)3(

!الابرلىنهaبكرأنا9بهكلمتكمالر!الطءهو"هرا

الأنبيا،9موسىنامهسفبهرعنىممتوبهومابميييت!

(88:م8قالوا110ميرلضااو

نبوعاتيضمالعهدذلكأنمبيناالقديمالعهدإلىأحالالمسيحأنأي

به.خاصة
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القرب!الك!رنصوصنغساستكارةرابكا:

المسع:قال)1(

13(!:)متكل"دبيعةلى!همةاريرإنبه!4هوما،تكلموادهبوا111

القديم.العهدضمهاالتيالعبارةنفسوهي

646(فى)هه".ذبيعةلى!حمةير41إنبهه00

المسع:وقال)2(

منطإلم!الرب"كب.واهرب4إلمناالرب4اسرانيليااسمي10

ت!11.ق!4كلمن9فكر!كلمنونفس!كلمنوقلب!

03(-!م:ام)مرقس

القديم.العهدضمهاالتيالعبارةنفسوهي

منإلم!الربفتعب.!امرربإلمناالهب.اسرانيليااسمي10

1-0(6:)تثنية."قردت!كلىمنونفس!طمن!قلب!محلى

القربمالك!بنصوصالمسبإستش!ادمسا:خا

حسبامجميا،دخلىتربىقرمحا!حيثالناصرةإلكل)االسي!(اباء1(1)

النببم.اشكياءسغرإليهفرفي.ليقرأ!قاكل.السبتءيوعادته

فيه4مكت!بامحانالر!11،فوجرفتح!واا

لأشفبهرا!سلنبهه.االسامحين،بشرمسعنىلىنه.علئالربد!2

سلى4!ابالبحر!للكمكلط!قبالىللماسودينلأناد!.القلوبمنكسرس

لة.االقبهالرببسنة"أمحرد11!يةفىاالنسعقين

افادء.إلكل،سلمهالسغرطوسثم
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إديهشاخصةعيونم!محانتال!فيالرينوبميي!جدس

مسامكمم!11فياالمتوبهراتمق!اليوءإنهلم!:يقولفابترا

(13-4461قاالو

فيسنذالرسالتهبأنهوضحاالقديمبالعهدالمسيحاستشهدوبهذا

القدمم.العهدأسثار

المسع:وقال)2(

يبحرونلىمبصرين،نمم.بامثالاكلمممهراابل."من

اشكيا،نبؤةفيممهتفقر.يفممون!لايسمكوقلىوسامكين

التافلة:

ل!ق.تنطروقولىتبصر!نمبصرين!.تغمموقولىسمكاتسمكوق

عيهـنمم!اغمضو4سماعماثقلقرأتانمم!.غلظق!الشكبهراقلب

ويوبكوابقلوبمم!اويغمموبأذانممايسمكو9،بكيونمميبصروالنلأ

(1-ه31:!)متكل.اافاشغيم!

القديم.بالعهدأيضاالمسيحاستشهدوهنا

قائلا:المسعرجلسأل)3(

يسوء:لهفقال.الناموسفبه!الكطمكلهبه!وصيةأيةايامكلم!1

فكر!.طمنونفس!طمن9قلب!طمنإلم!الربكب

قريب!كب.صثلمارالثانية،دالكطمكلالأرلكلالرصيةهبمه!!

حنغسك!.

11الأنبياه9علهسمهالنايتكلقصيتينالوبماتين

(؟.35-43م)متكل

القديم.العهدبمحتوياتالمسيحاستشهدوهنا
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اللالثالمطلب

كاملةشريعةعلىالق!يمالعةاحتواء

شريعةاكل!منالجةالعةخلو9

منوبأيات،آنفابئناكماالقديمبالعهدبالأخذأتباعهالمسيحأمر

بالشريعةبالأخذصراحةيأمرهملمأنهجدلافرضولو،ذاتهالجديدالعهد

التالية:لدسباببهاويأخنواإليهايلضواأنوهنطقياطبيعيالكانالموسوية

قدمنا.كماشريعةلهميتركلمالمسيحأنأولا:

سجلناهاالتيبالصورةالقديمالعهدتحريفرغمموسىشريعهأنثانيا:

وحيبقاياتحملمازالتالشريعةهذه،القديمالعهددراسةعند

منها.ئحؤفلمفيماالسماء

تحتوكانت،المسيحبعثعلىسابقةشريعةالموسويةالشريعةإنثالثأ:

رفعبعدجاءتشريعأيبعكسبهاوالعملقبولهاوأعلن،نظره

رأيا.فيهيبدد!االمسيحنظرتحتيكنفلم،المسح

الأنبياءكتبولااموسىتوراةحياتهطوالينسخلمالمسيحإنرابعأ:

لماكليةموسىشريعةتفييرالمسيحمهمةكانتولو،لموسىال!قين

حياته.حالشريعتهمقوهاتعنهولكشفبل5بهاالتزامهأعلن

شريعةبوصفهاالموسويةبالشريعةيأخذوالملوالمسيحأتباعإنخامسأ:

أمرين؟بينلكانواالسماءإلهعنصادرة
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شريعة.لهميتركلمالمسيحأنطالماشريعةبلاقومايظلواأنإما

والدينالعقيدةأمورفيلهميشرعونملكهملبشريلضواأنأو

يشاءون.هاعليهمويحرمونيشاءونمالهمفيحللون

أما،ناحيةمنهذامتكاملةكاملةشريعةالموسويةالشريعةإنسادسأ:

صادرتشريعأيمنخالفهواليومالنصارىبيدالذيالجديدالعهد

هالدعوةصاحبالمسيحعن

علىاحتوائهلبيانالقديمالعهدعلىنظرةإلقاءالمناسبهنولعله

خلوهعلىللتدليلالجديدالعهدعلىأخرىنظرةإلقاءثم،الكاملالتشريع

شريعةعلىالمسعاجراهاتعديلاتستةعلىفقطواقتصارهالتشريعمن

القديم.العهد

ملةكاشويكةعلكلالق!يمالك!اهتواء)1(

هذهأحكامأهمونستعرض.كاملاتشريعاالموسويةالشريعةتضمنت

يلي:فيماالشريعة

اللهلح!ا"4بفهـالضب!الد!ا"مهـل!صوصاياا(1

التبم!الأهكاءالغرانضاسمياسرانيلياافالأن4موسكلقال-ا

ضا!4و!تلكوا!ت!خلواكيوالككللتكملوهااعلمكم!أنا

يكطيكم.أبانىإل!الربالتبم

لككلمنهتنقحوا!لىا!صيك!اناال!بههءالمكعلىتزيروالى

"ابمااوصيكماناالتبمإلمكمالرب!صايات!ا

-3(أ4:)تثنية

V(1:1)تثنية.ا.إلمحمالهبصايا9اامغطو3-10
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علي!عسرةليستاليوءبمااوصي!التبمالهـصةه!!إق3-11

(1ا:r.)تثنيةمن!".بكيرة"لى

سمكت!اذاالبرمحة.ولكنةبكةأمامك!واف)ناانطر8-10

الربلو!اياتسمكوالماذاواللكنة.إلمكمالربلو!ايا

ء11.اليوبماصيكم19أناالتبمالطرقيعن!زغتمإلممم

م-38(ا:6ا)تننية

حد!4اللهبكبادة!أملأم(

فتعبوام!ب4إلمناالرب.اسرانيليااسمي410موسىقالى-ا

قوت!11طمنونفمم!محلمن!.قلب!محلمنإلم!الرب

f(0-6:)تثنية

11.كلفباسمه09تكب!4إياو.تتقبمإلم!الرب3-01

(6:13)تثنية

باللهالش!-عنالدص41نا

وأتامنعهلىثانا19لكمتكملهـا،لى.اوثانالكم!تصنك!االى1-ا

.".لهلتسج!!امصو!أحبرأضكم4افبهاذجكلوا!لىنصبا

(ام:6يين4الا

فوقمنالسماءفبهرمماماةصهـ4مندهـتال!قثالىتحني!لى-م

ك.الأ!ضكتمن111،في،صااسغلمنالارضفيما9

إلم!11.الربانالأنبه!تكب!هن"لىلمنتسب!

n(9-5:)تثنية
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أيتم!4انتم!.اسرائيللبنبمتقولىهك!العوسكلالرب.فقال-3

فضةألمةمكبماتصنيلى.م!كم!تملمتالسماءصناننبم

-rr.)خر"ب!.اتهبالمةلكمتصنكوا"لى. rr :)r

الن!و!9!القمرالشمسوتنطرالسما،إلكلعيني!ترفيا.لنلأ-أ

التبمالشكوبل!إلم!البقسمماالتبمالسما،جن!محل

ا..وتكب!هالماوتسج!فتكترالسماءمحلىكت

أ:91()تثنية

05.اخرسالمةوواءتسيرواالى5-1

l(1I:)تتنية

إإبديةاللهع!ود41(

ونسل!)نتعمر!فتعغظانتاماو001لبراهيماللهقال4-ا

فيكو!.دمحرمحلمنمميختن.اجيالممفبهربكر!من

79)تكوينا".ابرياعمرالعمصمفبهرعم!! (اi-صع!:

قانك:اصرانيلبنبمتكدم.ا!انتقانلا:موسكلالربومحدم-م

أبيالىفبه!بينكم9بينبمعلأمةلانهت!ونماسبوتبم

عمرأأبيالممفبه!السبتليصنكواالسبتاسرانيلبنوفيعغظ

(61-ا!س!:اج!)خروا،.ابريا

كالدلاوالق!بان51،

(31-ا38:)عرد.للهالقرباق-ا

(371:ؤويين.بهالوفاء!كيغية.الن!3-4

.4ءبكنفصهيلز!)ققسما)قسما!.للربأنح!4جل4ن!4اتا3
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يغكل.فمهمنخرج!مامحلحسب.مهمحلاينقضفلأ

(r:03)ع!د

ماكا:)تثنية.اللهبن!!الوفا،تاخيرعركل-8

بللثوبةلىاملللأ(

مملكة.ث!الىلحميحونولىمكاصيكمكلعنجكوا4وااتوبوا0

لأنغسحم!اعملوا.بماعصيت!التبممثاصيكممحلعنكم!إطرحهـا

اس!(-r.:اA)حزقيال".بريرةودوهاجريرأقلبا

اللثمل!اليلددليلهألأ،

محلىالأباءعندلىالىويفتلوؤ.اإدالأوكنباءالىيقتلىلأ11:الربقرر-ا

(:16م8)تثنية."يثتلبفطينتهإنساق

منيثتلونؤوالبنوق.البنينابلمنباءالىيفتلا"لىالهب:أمر-م

11.بفطينتهيفتلإنسانمحلإ!االىباء.اجلى

(41:6الثانيماللو!)1

قان!:اللهفىد.الىبإثما!.بنيعمللى!ماتا.قلوتقوأنتم3-11

لى!الاب.الىبإنممنيعمللىالا.بن.قوتهبهرتخطاب!التبمالنغس

عليهالشريروشر.يكوقعليه4البابرالى.بن.إثممنيحملى

(18:03)ثزقيال01.يكون

لليقددلمةلىأعاللدAأ

.للربالقربانمنفيمايثرءمار.الربهردهاالتبماالقرصةالأعياد

:IA)عرد،-43(ا:م3"ويين،(ii،6141،13)تثنية

618-1)
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ال!!اة41(

،االصادفيحقل!اياز9تكملؤخكم!41ححي!ن9كصراعنرماا-ا

لامحرم!!نثاد.تكللهلا!محرم!.قلتقطلىiح!يرولقاط

11.تتومحه!الفريب.للمسكين.تلتقط

(91-،9:ي!ا!يين

مله.4والأ،اليتيم9،للنهريبالزكاة-م

(ما-491م8)تثنية

القضا4أح!ا"1.1(

35(941،91ك"يين4..فبه!القضاجو!أترتكبواا.ك-ا

err:م8"!يين"محالوطنبمالفريبلىقيكو!اثر..خعم-م

ليقضىالقضاءإلكلوتقرمواالناسبينخصومةكانتذا3-101

11.ا!رنبعلكليطكمهـا9البا!فليبريوابينممالقضاة

(1ا5r)تثنية

"61I - Iودعوسدعوسوبيندء4دءبينالقضاءفبه!أمرعلي!عسر

االحانإلىواص!فقم.ماتاخحواامودمنوخربةخرقيوبين

"إلكليين9واللأالكمنةإلكلوإذهب.إلم!الربيختا!!الربها

بامرفيفبر9!وإصال1"يا!كلتل!فبه!يحوقال!جم!القاضبهر

ا:9-8(V)تثنيةالقضا،11.

(م35:9)كرد".للموتنفسعلكليشم!لىواه!اشاهر5-1

من.مافطينةاوماذنبفيإنسانمحلكل"اهرشاه!يقهءاؤا-6

فمعلكل41.شاهرينفمعلكل.بمايغطبم+التبماالطايابميي

(1:ها1)تثينة."مرالاءيقودشموثةثك
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يفتلىلى.يقتلالربه!يفتلى!اثمودثةنكا!شاهرينفماعلكل1-لأ

6:الا)تثنيةا..وامرشاهرفمعلكل

عليهليشمرإنسا!علكلةورشاهرقاءتا111الؤوو:شمادة-8

.الرباماءاخصومةابينممااللرانالرجكنيقفبزيي.

فعصفإز.الاياءتل!فييحونونال!ين!القضاةالكمنة

علكلالمربشم!قرمحاتبشاهرالشاهراذا05بيرأالقضاة

...باخيهيفكلاقنوسكمابهفإفكلوا.اخيه

(-91:1691)تثنية

القصاكل1(ا1

4:17!يينالى"يفتلفإنهانساناأمراماتتا111-ا r)

r(ا:أميين9الى."يغتلإنساناقتلامن1-م

ؤوالقاتليقتلالرءولبهر.قاتلف!نفساقتلىمنا.ط-3

القاتلينض.متكمرأغيهذل!كانICIأما.فريةخرتق

(I'B'C':9)ع!دال!ء".ولبمعنبكيرأمكاقفي

05بهيغكلمحرل!فكلىفكماعيباقريبهفبههإنسانأحرث"61-أ

(9irI:الا!يين

فبههعيبااحرثمحما.بسن،!سنبكينوعين،بكسر..حسر-5

(03:م4يينوالى110فيهثيعركرل!.اكهنساق

بيرير.بسنسن.بكينعين.بنفسنفس،عين!تشغقا.ك-6

(91:13)ثثنية.ا"بربلبل4
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بمالكقواأما(

القتلعقوبةأولا:

القتل4عقوبةجبةالعسض11الىت()1

م:7(4)تثنيةإنساقيغتطفمنكل-ا

(9:م.!يينيكامه19أبا!سبانسانمحل-م

9)تثنيةوالزانيةالزانبم-3 )rr: rr04301!يينالى)

الشهـات-4

(:13م."!يينربلميرجل-

(1:هم.يين9الىبميمةميبل4-

(6:1م.يلا!يينبميمةميامر)ة-

:النبوةمرعبم-5

أعبوبة.أوأية!اعطا!حلممالما!نببمسط!4فيقاءذا101

المةوداءلنرهب.قائكعنماكلم!التبمبةا!عج!ا،الىيةحرشتلو9

تل!11الم10النببههذل!ءلككتسميفك.وتكب!هاتكرفمالمأخرس

منإلمممالربحبهـقهلىيكلملكبم!تعنك!المك!الربلأق.الطم

وإيا!.تسيرونإلمكمالربراء4.انفسكمكلمنو.قلوبكمط

11.يفتلااللمدل!ا!الماوالنببموذل!.تلتصقوق!بهتكب!!ق

-ه(ا4امم)تثنية

القتلىعقوبةتنغيرطريقة)ب(

الصلب:بطريقةالقتل)1(

علكلوعلقته،فغتلاموتاحقماخطينةإنساقعلكلمحاقوادا51

.اليوءذل!فيترفنهبل.االشبةعلكلجثتهتبتفلا(طبايي)1خشبة

3(:مام)تثنية".اللهمنملكهـقاالكلق،ق
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التقطيع:بطريقةالقتل2()

(03:17ويين)ك".الناسامام!يقطكاقاختهبل4ضاجيذا101-ا

(م:18ء"ويين11.طامثامراةميبل4اخطبيذا111-م

:بالحجارةالرجمبطريقةالقتل)3(

اسرائيلىفيالنازلينالغرباءمنواسرائيلبنيممنإنساقاطا-ا

ض4الأشكبيربمه.يثتلفإنه.اول!ولعهمناعص

(351:يين9الى".ف4باالجا

rا-اICI!11ال!ا!ةبابالهجميفتلفإنهجاقمراةاأودجلفيمحا

r(:7م.ا!ا،يين

فياسرائيلبنبههكانوا41111السبمتيوءيكملانالرجم-3

الرينفق!صه.السبتيوءمطبايعتطبجلأ914وجرالبرية

االماعةوكلنوهار9موسصإلكلمطبيحتطبجر!!4

به.يفكلذامايكلنلملأفاالعرسفيفوضكو!

8خارالبماعةصليرجمه،الربليغتلقتك!موسكلالربفقال

11موسكلالوبأمرمحمافماتب!ارة!ربمو!.االعلة

(osee1-:اrrr)

وأام!ابناخا!سرااغواIMP'4اللهعبادةعنالناهص-8

نغس!مثلال!سصامب!19مضن!امراةاوإبنت!19ابن!

منأباؤ!لى9انتتكرفمالماخرسالمةنكبر9نرهب4قائلأ

بل.قستو!وكلهتسميفلا.حول!الرينالشكوبالمة

31)تثنيةا..ليوتحتبمباالبارةتربمه . 6- : i)
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ابواب!احرفبه!وسط!فيوبرذا0111اللهلنيرالكابروق-0

عينبمفبه!شرايفكلامرأةأ،ربلالم!الربيكطي!التبم

"يسجراخرسألمةيكبر9ويرهب.4كمربتجاوزإلم!الهب

الرسالشابه.السماهبنرمنلكلأ!للقمرا!للشمس41مال

صعيعالأمراتا09جيرأوفعصتوسمكتأخبرت!بهاوصل!

19الرجلذل!8فإفر.اسرانيلفبه!الربسذل!عملىقرأكير

بمه4"ا.ابواب!إلكلالشريرالامرتل!فكلال!برامراةاتل!

(-هم:الا)تثنية".!وتحتىباالبادة

(ruz"!يين.الرباسمعلكلجرفمن-6

(13:81)تثنية.السميراالسرف،بوا!االكانرفيالى-7

(rr:rr)تثنية.بماالزانبم9الزانيةالزوبة-8

(rr:rr)تثنية.بما!الزانبمالزانيهالع!وبة-9

ليستانمازوبماامحتشفز!اجماوعنرتزوجتالتبمالبنت-01

(ام-r.433)تثينة14،.عر

بالنارالحرقبطريقةالقتل)4(

يحرقونهبالنا!ر!يلةفرل!!امماامراةربلاتخرذا111-ا

(03:81يينويك.داهمايا!د

r-9"!يين!.بالزنامحاهنإبنةترنصت!اتا 8 r i)

اليدقطععقوبةثانيا:

امراة،قرصت.،اخه!جل4.بكضابكضمماجلأن4تغاصم!اذا

!امسمت.بهرها،مرت.به4ضايرمنبلما4تنلصلكبمأحرهما

(ا-435113)تثنية11.عين!تشفقولىيرهاف!قطي.ته4بكه
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الجلدعقوية:ثالثا

ليقضبمالقضا،إلكل!تقرموااناسبينخحومة!انتذا111

محاقف!ن.اتنباعلكل!يعكموا.الباوفليبرموا.بينممالقضاة

قر4علكل)مامهويبلر!نهالقاضبههيطهحه.الضربمستوببادنبا

-م(ا:م5)تثنية01.يزدؤيبل!!بكين41.بالكردذنبه

لثكو!اا(أدم

مراة1أ،دجلعملاذااسرانيللبنبم"قلى:قائكموسكلالرب"ـمحلم-ا

أذشبنةفق!.الربخيانة!خان.اك+نساذخطاياجمييمنشينا

بهادنبتماترد.عملتالتبمبفطينتمافلتقر.النغستل!

11.إليهادنبتللرجم!وترفكهفمسةكليه!تزد.بكينه

(V-00:)عرد

بنغس.نغساعنمايكوض.بميمةاماتمن-م

18438("ويين

r(ام:4"،يين.عنمايكوضبميمةقتلمن-3

طة"نهالطاقافاا41

(Arl:)عردلكشيرتما(.سبطمامنالبنتاب!ة9ضرو!ة-ا

أمرعليهي!مل!لىابن!فييخرج!فلاجريرةامرأةدبلاتغ!اذا-م

38:5()تثنية.!امرةسنةبيتهفييكوقهرا.صا

(oro:)تثنية.اخيهأ!ملةمنالرجلىواج!4علكلا!حض-س!

I(7-لأ:81"،يينالنساء.هنماتالعص-8

(18418"ويينللضر.اختماعلكلامراةتاخرلى-5
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فلاالأخيرطلقماثم.أخربماتز9ثم!امرأةبل4طلقما1-61

1434()تثنية.الأ!لجما9لزترجيانتط

تما.4عهلتمش!طمثمانجاسةفبههاصراةإلكلتقتربلا-7

(189:1الاويين

م(-8ا5419يين"9.الطمثمنة4الطما-8

(-1618)اهويينالىاالماء.منالطما!ة-9

(411،5ميين"9.دةلىالهمنة4الطما-01

نجسة.مرأةامييضطبيالر!الربلحكم-11

س"34اهالا!يين

95(413!يينالى.الثيابنجاسة-ام

.مم(-4511)عردبين.الهبينالفيرةعنالنمبهه-اس!

-3(41أم)تثنية.محراهيةعنقالظ-41

!قيكقهـلكدلأ51

i)تثنية4.الأبنامناثنيننصيبيفصالبحرال!بن-ا :v r i)

لموإنابنتهإلكلملكهتنقلوقابنله!ليصماتدبلاليا11-م

إخهةلهيكنلم!ان.لأخوتهملحهتكطوااينةلهتعن

تكصاخوةلأبيهيمنلم!،إق.أبيهلرخوةملكهتفطها

11.فيرثهعشيرتهمنإليهالأقربلنصيبهملكه

I(81-437)ع!د
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عةمثل!اواملل!ا،

خير.ل!قيمولكبمالربعينبمالحالعفياعمل-ا

A(I:1)تثنية

(1645)تثنية.الوالرينإمحراء-3

3(:م91يين"و.السنمحبير9الف!يغ!إهتواء-س!

I(1:ا5)تثنية!االممكين.الفقيررعاية-8

(381:لأ)تثنية.!الأرملة!اليتيمالفريبدعاية-5

(5-ا:rr)تثنية.اصعابماات3االفقواعادة-6

64(مم)تثنية.بااليوانالرفق-لأ

م!لو!لواصألا(

0:11()تثنية.باطلاباللهكلفلى-ا

لأا(5:)تثنية.تقتل3-لى

(ro:rv)تثنية.تقتللخبم!شوةتاخرلى-3

"ا(:5)تثنية.تزقلا-4

=9r(1!يين"9للزنكل.اينت!تكرضلى-5

(4591)تثنيةتسر؟.لى-6

(91811"هـيينتكظب.لى-لأ

4503()تثنية4!رأ.تفمم!-لى"

(:9116"يين.الناسبينالوشايةفيتسيلى-!
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قريب!كببل.شكب!ابناهعلكلتتوكتنتقملى-01

أ(A:ا9"ويينمحنفس!.

9I"!يين.بصاحبه-لايف!راحر11 I:)I

(917:1"ويينقلب!.في)خا!تبكضك-ام

(91381"!يينقريب!.تفضبلى-13

الغرباءمن)4إخوت!منفقيرأا!مسكيناأبيرأتطل!لى-14

أبرته.تكطيهمهيوفي.ارض!فبه!الرين

(1-ه41:أم)تثنية

51-ICIتطلمو!.ف!ضمم41فبه!غريبعن!!نزلى

:سهم(91يين9الا

r(ا45)تثنيه.ممتلكاته!لىقريب!اصراةتشتمبملى-16

(491م3)تثنية.برباأخا!تقرضلى-17

(-351316:)تثنية.االغياسوواالكيال!نالوفبههتفشلى-ا"

بالربال.النسا-تتماثبها!9بالنساءالهباليتشبهلى-91

0r-الطريق.فيالاعمكلتضللى

الاص!.تشتملا-ام

اليت.أب!مادمحم!اتبرحولا-مم

أجسادكم.علكلالوشمتكتبوالى-م3

.التوابتطلبوا،لىاا!انإلكلتلتفتواال-38

(مم:ه)تثنيه

43711X)تثنية

(91841"ويين

941"م(الاويين

ern:91"!يين

31(:91"ا!يين
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!ةااغذ1من"ليع!ا4لم!للا(181

لليأ!افه!اه

ناتااليوا-ا

p(V-:اأ)تثنيةالبمانم.منوالععرءالص-

(1:هالأ"ويين.االيتهاطكريم-

االنزب.اكلكريم-

فمن.لمم!نجسفمو.يبترلىلكنهالطلفيشقلىنهافنزير.ا)ما

:8(ا8)تثنيةا".تلمسوالى!بثتماتامحلهالىالمما

الطيهد-م

(م.-81:11)تثنية.منما!العصءالعط-

الاسما!-3

I(.9-:41)تثنيةمنماههـال!ءالععلل-

ب!اليش!4لللالاه

(1641م)تننيةال!ء.ثريم-

الغمى.تعرء-

841(0)1!يينمك!ا.."بنو!أنتتشربلىمسكرا11ا-

الر،دلأنبنبم!لىت!اثربلى،خمرأ.هـتشتفلىتفرسمحر،ما51-ب

01.ياكلما

س!(49م8)تثنيه
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اليكام!اذ141(

(م43308م5يين!".لبييا-ا

(1-417:م5ويين)ك.البييفيالفبنعرء-3

(46مأ)تثنية.الرهن-3

(1-!م401م4)تثنية.القرض-4

-6(5141)تثنية.ال!ينمنءبراالى-5

ا(434r)عرد.بالقرعةضا!4إقتساء-6

v(-41م5ويينالى.اعةالز4جمغية-7

الحربأ.لا

(03-13:71)كلرد.الكر!علكلالتبسم!اسلوب-ا

(1-013ام.)تثنية.ا!رببر-قبلالكر!علكلالصل!عرض-م

(0149)عرد.للعربستلإعا-الىطريبة-3

1ا)عرد-4(وا.م:)تثنية.با4افيعملهيببما-8 -r r :)r

1.)تثنيةا!ر!.معاصرة-5 9 : r-3ء)

A-.)تثنية.11ربفبه!اشتراكما4اممنواالفنات-6 O :)r

3(.35-31:)عرد.11ربغنانمزبتوطريقة-لأ

(4381.)تثنية.طفال"الىلنساءاسبى-"

(0:331)تثنية.+عراالى4كوتطقتل-!
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إأمهـافبضلشثص15ا

فبهرتحيرالكة51ق!با+أ،ناتبهمبممر!بلرفيانساقكاناتا11

(41مع!ا"يين1بر!000طريةdبس!بل!

شويكةأ!منا!ريرالكم!خلو)ب(

حياةلتنظيمتشريعايتركلمالمسيحأنيجدالجديدالعهدعلىالمطلع

يلي:كماموسىشريعةعلىتعديلاتستةفقطأجرىإنما.المسيحيالإفسان

القتل-ا

فقدذلكمنأبعدذهبفقدالمسمحأها،القتلعنموسىشريعةنهت

:فقالالفيراحتقارحتىأووالبغضالإسامةعننهى

مصت!ببيكه!قتل،من.إتقتلللق!ما،قيلانهصمكتم!قر

ا!ه

يكرنباطلااخيهعلىيفضبمنطإنلحم:لىفاق!اناأما

االجميمض!ببيع!ن،قالأخيهقال،من.االىمصت!ب

ا..جمنمنادجبمصت!نيكهاهمقياقالىمن".(الحامحمة

(3rr-5:1)متى

التصاص-م

المسيحأما،بالقصاصوحددتهالمطلقالانتقامعنموسىشريعهنهت

:فقالالتساهحإلىودعاالقصاصعنحتىنهىفقد

بسن.،!نبكينعينقيلانهصمكت!قر05

خر!علكللطم!منبل.الضرتقا"مهالى4لمملفاقهانااما

ثرب!دياخريغاصم!ان41اد،من.أيضاالأخرلهنجعهلالأ!ن
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إثنين.مكهفاتهب،اهرأمي!سخر!من،.ايضاالردا.لهفإتر!

ترد!11فلامن!يقترضانارادمن،.فاعطهسال!منر

4("3-م5:)متكل

بالكمر!"االنثاالل!-3

فقدالمسعأما،فقطباللهالحلفعلىالحلفهوسيشريعةقصرت

:فقالكليةالحلفعننهى

أقسامع!.للربأ،فبل.كنثلاسترما+قيلأنهسكتم51

45r)متكل.االبتةحلفرالى4لممفاقرلانااما 8 -IT)

عرا،الىبفض-8

فجاء،الأقرباءمحبةمقابلفيالأعداءبغضموسىشريعةجعلت

:فقالالجميعبمحبةوأوصىالمسيح

Sكه.رnعدتبفضقريبك!كبقيلىانهاصمكتم1

لاعنيحم.با!كراأعرا+محمأهبوالمم:فاقرلأنا"أما

11.اتالصهفيالر!ابيعمأبنا+لتكرنرامبفصبىإلكلااحسنهد

(8-18مم:5)متكل

الطلأق-5

لعلةإلاا!قعننهىالمسيحلكن،موسىشريعةفيمباحاكان

:فقالفقطالزنى

.طلاقضابفليكطمااموأفطلقمنقيل.

يجكلماالؤنىل!لةإلىاصراتهطلقمنإنلعم:فاقرلاناراما

r(-rrا0:)متىتزنبم.ا
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غيرا

"ض

ديلأ

أولا

لزناا-6

له.تحللاهنمعالفعليالاضطجاعهوفالزناموسىلشريعةطبقا

إلىباشتهاءالنظرعنأتباعهنهىإذ،ذلكمنأبعدذبفقدلمسيح

:فقالالإثمفيالزنايساويباشتهاءللنساءالنظرمجردأنموضحألزوجة

.تزقلاللق!ماهقيلىاتسمعتماقر1

فقرليشتميماامرأةالكلكنطرصنطإنلك!4لىفاقهانااما

01قلبفىيما

"3(!3لأ45)متى

مايلبه!:حظ

تعديلاالمسيحالسيدفيهاأجرىالتيهيالم!مدهةالستةالأهورأن:

هزيداحياتهحالالمسعأرادولو،القديمالعهدأحكامفيجاءعما

التيالستةبالأمورأسوةبنفسهلفعلهموسىشريعةكلالتعدقيمن

ولمالمسدحيلغهلمموسىشريعةمنحكملكلذلكوعلى،عذلها

نفسهالمسيحلأواهرتنفيذاالمسيحينعلىسارياباقيايظلئعدله

التالية:الأحكامومنها

.وحدها!هيعيادةالأهر-ا

بالله.الشركعنالنهي-2

الأبدية.ادبعهودالأخذ-3

بالنوكة.الأمر-4
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الشخصية.المسنولية-

المتلمسة.ياعيادا-

تتم.وكيفومتىلمنوالننورالقربان-

.الصلاة-

.الزكاة-

الجرانم.أنوأع-1

تتفيذهاهوكيفيةالعقويات-1

القضاء.أحكام-ا

ومجاله.التصاص-1

وهقدارها.التعويضات-1

وشروطه.افرا!أعقدأركان-1

.الزوجاتتعدد-1

النساء.هنالمحرهات-1

الطمث.هنالطهارة-1

.الجماعهنالطهارة-1

.الولادةمنالطهارة-2

-32-http://kotob.has.it



،والمشروباتالىكولاتمنالممنوعات-21

.الميراث-22

دين.ءوابراوقرضورهنبيعهنالمدنيةالمعاملات-23

f'-حصادها.وعلريقةوقسمتهاالأرضزراعة

ويعدها.خلالهاوالواجباتمشروعيتهامدى.الحرب-25

الأمر)ض.-26

لهاإلغاةأوهوسىلشريعةنسخاتعدلاالستةالتعدقيهذهوحتىثانيا:

أتباعهعلىالمسيحمنتشديدمجردهيإنما.الستةالأمورهذهفي

علىوحملهم،ناحيةمنموسىشريعةأحكامبعضتطبيقفي

الكمالإلىباكباعهالوصولفيمنهرغبةأخرىناحيةمنالتسامح

فيالرغبةمجردكانالمسيحالسيدقصدأنعلىوالدليل.الإنساني

شريعةمنالستهالأمورهذهإلغاءقبيلهنوليسباكباعهالارتقاء

:-يليماموسى

المزيدإلىأتباعهدعاموسىبشريعةتمسكهعنأعربأنبعدأنه-1

الكتبةمنموسىأتباععليهكانعماالعبادةفيالاجتهادمن

المسيح.فقالوالفرشميين

"الفريصيينالكتبةعلىئرمحميزدلمإذإنكملحماقولافإنبم1

(403)متكلهالصما،01.ملكوتاترخلولن
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ثالثأ

لكم.فضلفاثييعبونىالريناحببتمإز11كرل!االسي!حقال9

الرينإلىاهشتمإذا09يحبونممالحهينيعبوقايضااالطاةفإن

هكرا.يغكلونايضااكطاةفإنلك!فضلفا!.إليىيعسنوذ

لك!.فضلفاييى.منم!ا9تسترداقتربوقالريناقرضتموإن

االثل.منمميستردوالحبمافطاةيقرضونايضااالطاةفإن

فيعونشيناترجونلى!أنتم!اقوضوا!أمسنوااعرا-محماحبهـابل

11.الكلكلبنبموتمونواعطيماابومحم

(ro.3م6)قاالو

)برفا!.يعبونك!الريناهببت!إق10ايضا:االسيع!!قال-3

علكلسلمت!إق09ذل!يفكلوزايضاالكشاروقاليس.لى

ايضاالكشالونأليستصنكوفىفضلفاي.فقط)خوتمم

الر!!ابامحم)نمحما.كاملينأنتمفكهـنوا.همرايغكلون

1f(-0EA:)صتكل".كاملهوالسماءفبهه

يجعللم،أتباعهعلىفيهاشددالتيالأمورالمسيحعددأنبعدأنه:

وجوازيا.اختيارياجعلهإنما.عليهمووجوبياإجبارياالتشديدذلك

هذهخصوصفيبالتشديدنفسهأخذيستطيعمنأنبمعنى

السيرفعليهئردلممنأويستطعلموهن،بهافنعهأالستالتعديلات

المسع:قالإذموسىلشريعةوفقا

لأنه.لمم!أعصالرينبلى.الحلأم!هرايقبلوناالميياليس1

خصيانيوجر09إمماتممبطوقمنهكراولرواخصياقيوبر

ملكوتلأجلأنفسممخصواخصياقويوب!.الناسخصاهم!

-914or)صتكلا..فليقبليقبلأ!اص!تطاءصنالممماء. i i
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وحدهاتكونولاتشكللاالمسيحبمعرفةالمعدلةالستةالأمورإنرابعا:

منالجديدالعهدفخلووعليه.شاملاتشريعاأومتكاملامنهجا

تدعو.المسيحيحياةلتنظيمالمسعالسيدعنصادرةشاملةأحكام

إلهعنصادرمتكاملأخرلتشريعالتطلعإلىمحالهلاالإنسانهذا

بهالأخذأتباعهعلىالواجبالتشريعذلكالمسيححددوقد،السماء

:فقالالسماويةموسىشريعهفي

قالوامافملى.والغريسي!قالكتبةبلسمهسكلمحرسبما"علكل

r(r-:م3)متكل!إفكلو!ا".فإحغطو!ذحفطو!أنلى

الطؤيليحتمللاووضوحابدللمبللاصراحةفيالمسيحأنأي

للبشريتركهمولمسما!يةشريعةإلىالنصهذابموجبأتباعهأحال

لهم.يشوعهـن

واقتصارهلأتباعهشريعةالمسيحتركعدمبانالاعتقادينبغيولاخامسأ:

بأنأيضاللاعتقادهحلولا،منزلتهمنينتقصأمرالتعديلعلى

عنموسىقدرهنيرفعأمرشاملتنظيمعلىموسىشريعةاحتواء

ماحدردوفيربهماعنتلقياهمابإبلاغمقيدانفيما،المسيحقدر

كثر.أمقلقلقياه

م!سى:قال

إلمبما".الربامرنبه!محمااحماماوفرانضعلمتكمق!انطر11

180()تثنية

!انما.الأعمالىهر!طلأعملا!سلنبمقرالربا!تكلمو!بمرا11

م(8416)عردنغسبما..منليست
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المعنى:نفسالمسيحعيسىوقال

(1647)يوهناسلنيم...41للربه!بلى.لبه!ليستكليمبما

وصيةاعطانبه!ههسلنبم41الر!الىبلكن.نفسبممنأتكلملم11

الابدبمقالفمما.بهانااتكد!فما.اتعد!!بماذا.اقولماذا.

(9105-:اr)يوحنا...أتملمهك!ا

بمرا.ادسلنبه!ال!!للاببل.لبمليستصمكونهال!!الطء."

-roا8i)يوحنا".عنركموانامحلمتكم ri)

.11أببهرعلمنبمكمابم!ااتكلمبلى،نغسبممنشيئاافكلىلستا.

A(:rA)يهـحنا

فقد،ربهماعنوعيسىموسىنقلههاحجمفيالتفاوتهذاورغمسادسا:

ونفسبل،الدعوةنفسفهي،الدعوةأساسفيأقوالهماتطابقت

الك!.

موسى:قال

منإلم!الربفتعب.واحر!بإلمناالرب.إصراميليااسمي11

4-ه(41)تثنيةنغس!".كلمنر.قلب!ط

الكلام:نفسعيسىوقال

منإلم!الربفتب.وامرب4إلمناالرب.إسرائيلىيااسمي11

-03م)مرقسنغس!01.ط،صن.قلب!ط ri4)i

*-ير"

مبرراتفيفلننظر،الجديدللعهدالقديمالعهدضممبرراتهيهذه

الجديد.للعهدالقديمالعهدضمعدم
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الفان!المبحث

البيدللع!دالصيمالع!ةضمعدممبررات

بينهما،منسجمينغيرمتنافرانكتابانالجديدوالعهدالقديمالعهدإن

أيضاوبينهما،الشريعةوأحكام،العقيدةبأصولتتصلجوهريةفروق

العهدين.ضمدونتحولانالتناقضاتوتلك،الفروقهذه.عديدةتناقضات

علىثد"مطالبفيالتناقضاتوتلكالفروقهذهمنجؤءاونستعرض

التالي:النحو

.العقيدةأصولفيالقديمالعهدعنالجديدالعهداختلاف:الأولالمطلب

الشريعة.أحكامفيالقديمالعهدعنالجديدالعهداختلافالئاني:المطلب

القديم.والعهدالجديدالعهدبينالتناقض:الثالثالمطلب
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لالا9المطلب

العقية!أاصولفيالقةيمالع!ةعنالجهي!الع!هاخكل!

عنوئانيهماوالللكيث،الوحدانيةعنأولهمامثالينمنهاونختار

الشخصية.المسنولية

!القثليثنيةحرالوا:لىأ!

العبادةلمستحقالمبينةالنصوصوجدتالقديمالعهدراجعتإذا

ولا.يتجزألاأحد.يتعددلاواحدإله،اللهأنهعلىفجمعةوالتقديس

وحدانيته.فيشبهةلاإلهأنهأيوالتقديسالعبادةفيأحدمعهيشرك

انا.يمونلىوبكر!.إلهيح!دلماقبلبم:ذاتهعناللهقال-ا

(roar)افمكياءاا.الربانا

أحد.فيهمايشاركهولاوالأبديةالأزليةوحدهتعالىفله

إله"لىالىخر،أنا.الأولأنا10:ذاتهعنأيضاالله!قال-م

88(6()اشكياء10.غيربهه

التعدد.ذاتهعنفنفي

الله.انالأنبمالقريممن!الأولياتذكروا111تكالكل:اللهقال3-9

46:9()اشكياء01.مثلبم!ليسلهالى.أخرليس9

الملكية.ذاتهعنونفى
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أماأحدامعهنشركولممنفرداذكرالقديمالعهدفياللهدممرفإذا،وهكذا

والروح،والابن،الآبهموالتقديسللعبادةفالمستحقونالجديدالعهدفي

ئذكرفلا.القدسوالروحالابنمنكلاللهمعيشركأيهجتمعينالقدس

نسبحيثالقدحمهوالروحالابنبالضرورةمعهئدكرإنما،منفرداالله

قوله:للمسدح

4ءوالرفي!الىالأبباسمهم9!عمرا،م!جميي!تلمرواذهبوا011

(9:1م8)متكل...القرس

فأصبحالجديدالعهدفيظهرجديدشيءالقدسوالروحالابنوتقديس

وداثتالجديدالعهدفيألهةثلاثةالقديمالعهدفيالأحدالواحدالإله

بالللكيث.المسيحية

الابأنمنالمسيحيونبهايقولالتيوالتبريراتللتعليلاتمجالولا

أجزاء،أوأقانيممجردأنهمإلاأسماءثةكانودمانالقدسوالروحوالابن

نصوصصراحةتنفيهالقولفهذا.واحداإلهايشكلونحقيقتهمفيوأنهم

والروح،نانشيءوالابن.شيءالآبأنعليالدالة،ذاتهالجديدالعهد

فيهمايتداخللاالآخرينعنمستقلمنهمواحدوكل،ثالثشيءالقدس

بهما.يمتزجولا

أخر.شاب!في!اك.!الأبأقماأ

الجديد.العهدنصوصأوضحتهكما"بنفسهالمسيحأعلنهأمرفهذا

[Lai[ Iذلصا!حعي!إن

اعصك!ل!.ذاتهفيحياةلهالىبأناكما40االسي!يفقال-ا

36-37(5:هنا)يوا.ذاتهفيحياةلهنتعر)نأيضافيالى
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كما،شيئانفسبممنافكلاق4اقرلىأنا10امسيع!:اقالى9-م

بلمشينتبمطلبلىلأنبه!عادلة!دينونتبم.ادينأسمي

503:منا)يو)!سلنبم.االربه!الأبمشيثه

للهمشيئةومشيئتان،المسيحهوورسولاللهوهوفرسلفهناك

للمسيح.وممضينة

هر!.لىمحملماالىباعطانبه!التبمالىعمال10امسيع:اوقال-3

قرالأبانلبههتشم!هبه!.اعملماأناالتبمبكينماالأعمال

36(5:)يوحناسلنبم...41

المسع.هوورسول.اللههومرسلاهناكأنأي

مشينتبم.!عمللي!ىالسما،مننزلتقرا"إنبماالسيع:وقال-4

38(46حنا)يوا..سلنبم41الربههمشيئةبل

للمسيح.وأخرىللهواحدةمشيئتينهناكأنأي

38(:41)يوهنامنبم"أعطغاببم411االسيعوقال-5

وهواللهوهوالآبوهناك.عظيموهوالمسيحوهوالابنهناكأنأي

الأعظم.

صانبه!او!كما.الىباهبانبهرالكالماليفمم41امصيعاقال6-4

(11431منا)ير.01افكلىهكراالىب

وهووفحب.اللهوهومحبوبفهنا.اللهوهوأخريحبالمسمحأنأي

المسيح.

فبه!تثبتوذ"صايابه!هغطتمق4101للعوا!يينالص"قال-لأ

ا..محبتهفبهر"اثبت)ببها"صايامنطتقرانامحمامعبتبم
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الوقتنفسفيواشيرمستقلككياناللهإلىيشيرالنصوهذأ

الله.عنأيضامستقلككيانللمسيح

الر!إلكلماضفاناالىقاما00محرل!:للحوادييناالسيعقال9-"

11!ضبماينيصالنبممنعم)هgليمى9اهـسلنبهر

(61،5حنا)يو

هوالمسيح.ورسولاللههومرسلفهنا

ال!ق!قةهذ!س!لتإالاج!انأماأبنا

لوقاإنجيلفيجاهفقد-1

حلهالليلى،قضليصلبماالبلإلكل"امسيع!(خ!ج!الأياءتل!في119

(1م46قاالو...للهالصلأةفبهر

الله.وهولآخريصليكانإنمالنفسهيصلييكنلمفالمسيح

)أيضا(لوقاإنجيلفيوجاء-2

05يفكلوقمادايكلموذأنم!لىلم!اغفر.ابتا!يا4يسوافقال1

r(8433قاالو

نفسه.منوليس.اللههوأخرمنالغفرانيطلبالمسعفكان

يوحناإنجيلفيوجاء-3

الىبايمااقول"صاذا.اخطربتق!نغسبه!ق1111االسي!4قال

الساعة.ه!!الىاتيتهرا،جلولكن.الصاعةه!!مننجنبم

وامب!مبرت.السما،منصوتف!ا-.اسمم!مب!الأبأيما

(م-8لأ!14مهنا)يه"ايضا
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الصوتيكنولم،اللهيخاطبكانإنمانفسهيكلمالمسعيكنلم

الله.صوتإنماشخصياصوتهالسماءمنالمسيحسمعهالذي

أيضايوحناإنجيلفيوجاء-4

ال!لهانتيكرفه!اقالأبريةاالياةهكل."هر!االسيع!4قول

علصمبرت!انا.)رسلتهاالسيعالربه!ويسوء،ح!!9االقيقبم

3-إ(:17حنا)يوا.اكملتهقرلاعملأعطيتنبمالرييىالكمل.ض4الأ

يعلنالنصهذاوفي.المسعهوورسولا.اللههومرسلاهناكأنأي

كلفهالتيالمهمةأتمقدرسولبوصفهأنهأجمعينوالناساللهأمامالمسيح

والمسيح،اللهكيانانفهنا.المرسلاللهبها

مرقسإنجيلفيوجاء-5

عن"بلس.السما-إلىإرتغيمحلمممبك!ما)العسب(ادبأذض11

(61:91)مرقساهاللهليين

بداهة.اللههوليساللهيعينعنالجالسفالمسع

امسيع!.اف!خكاللهفخكثالثشاي!القرس24الرأنأما

التالية:النصوصهنمستفادفهذا

قريحنل!يسوءلىقب!أعصق!يكنلم!القرسالر"ء10-ا

7:93(يهـهنا)"بكرمب!

أخر.شيءوالمسيحشيءالقدسالروحأنأي

ال!!الق!صالرهـهاالكز!".)مايين:4لل!وااالسيع!قال3-9

قلتهمابملويركرمحميكلمكمفمو.بإسمبههالأبيرسله

1r(414حنا)يواالى
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-القدسوالروح،والاب،-المسعاللةبأنناطقنصوهذا

أيضأ.ومنفصلونمختلفون

!إلانهانطلقانلىخيرإنهاحقالك!أقول411االسيعقال3-4

11ليحم.إهسله1ذهبتإنلكنو.اهكزلمح!اياتيكم!لاأنطلقلم!

:لأ(61منا)يو

القدسوالروح.القدسالروحهوأخرفسيرسلذهبإنالمسيحأقأي

إنما.اللهويرسلسيذهبإنهليقولالمسيحكانفما.اللههوليسبداهة

كانماوأيضا.)14:26(يوحنالقولطبقاالقدسللروحالمرسلهوالله

.القدسالروحهوآخراسمتحتإليهموايعودسيذهببانهليقصدالمسيح

قال:حينمايين11941كبيربطرساالقيقههر!عنعبهوقر-8

القرسبالروهاللهمس!هكي!،الناصرةمنالر!"يسهء

كليمماالتسلطجميي!يشفبمخيرايصنيجالالر!.!القوة

A(041rالرسلى)اعمالى.01صكهكاناللهنل2إبليس

الر!حوهوبهوممسوح،المسيحوهووممسوح،اللهوهوماسحفهناك

المدس.

وغيرالمسحغيراللهأنالمتقدمةالجديدالعهدنصوصمنويستخلص

فإنهمأقانيمثةأمآلهةثةأكانواوسواء،ثدعوأنهمالقدسالروح

بالضرورةيذكرإنما،أبداوحدهالجديدالعهدفياللهيذكرولا،منفصلون

الله.خلافوهمامعهالقدسوالروحالابنمنكلأ

المجردةالمطلقةبالوحدانيةيأخذالقديمالعهدكانفإذا،ذلكوعلى

والتجزؤ،التعددعنمنزهواحدإلهعلىقاصرتانوال!دديسالعبادةحيث

والروحالابنمنكلاللهمعفأشركذلكفيخالفهقدالجديدالعهدفإن
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أحدهمثلالهإلىوالتقديسالعبادةتنصرفبحيثبالللكيثأخذأيالقدس

بالوحدانيةيأخذأحدهماكاناذاهـلحنسجمانمعاالعهدانيتفقفكيف

بالللكيث؟يأخذوثانيهما

فيمتضادانمتنافرانوهماالجديدللعهدالقديمالعهديضموكيف

؟!اللهطبيعةوهيالعقيدةأصولمنأصلأهم

كاناذاالجديدللعهدالقديمالعهدضممنإذنالجدموىهيوها

فيالعقيدةأصولهنكطضلبالوحدانيةيأخثونلاالجديدالعهدأصحاب

الطلكيث؟هوهوتمامايثاقضهابمايأخذونبلالقديمالعهد

الشفصية.العسئوليةثانيا:

باث!لهموأذنالجنةوأسكنهماوحواءآدماللهخلقالخليقةبدءفيأولا:

عصياأنهماغير،منهااث!عننهاهمافقطواحدةعداشجرهامن

الجنة،منبطردهمااللهفعاقبهماالشجرةتلكمنوأكلااللهأمر

اللهخصأبناءذريتهمامنوجاهتناسلاالجنةهننزولهماوبعد

شينااللهعنينقللمالأنبياههؤلاءمنأحدالكن،بالنبوةبعضهم

معا.خطئهماأوحواءأمهمأوآدمأبيهمخطأعنالأبناهمسنوليةيفيد

إليهموأوحيالأنبياءبعضبعدهوهنرسولاموسىاللهبعثولماثانيا:

القديمالعهدذلكفياللهسجلالقديمالعهدضمهاالتيبشريعته

ذاتهالوقتوفيبجانبهاوسجل،عنهاوعقابههذهآدممعصيةواقعة

الآباء.يقترفهعماالأبناءمسئوييةعدممبدأ
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عنها.وعقابهللخطئيةآدملإرتكابفبالنسبة

القديم:العهدفيجاء

أمحلأ.تاطاالنةشبربمييمنقائلا:أدءلهإلىالربص$أ"

صنماتاكليوءلأن!.منماتامحلفلأوالشرااليرمكرفةشبرةواصا

V(I.16م:)تموينقوت".مونا

.للكيونبمبهوانما.للأكلبيرةالشبرةانا،()حوا!راةافر)ت1

دبلمااعطت9!اكلتثمرهامنفاخرت.للنطرشميةالش!وةأز9

6(كأ)تكوين01.فاطمكماأيضا

منماأخرالتبمأرضاليكملعرنجنةمنالىلهالربافاخربه

(م33-38:ين)تعو.ا.عرنبنةشرقبه!اقاء،.الى+نساقفطرد

.العقابهووهذاالجنةمنالإنسانطردولقد

الآباء.خطاياعنالأبناهمسئوليةعدملمبدأوبالنسبة

القديم:العهدفيجاء

عنالأوكديفتلولا.دالأولىعنأباء1يفتللى:"اللهقرد-ا

(31:16)تثنية01.يثتلبفطينتهانساقكلالأباء.

يفتلونلىوالبنون،البنيناجلىمنالأباءيثتل"ؤ:الربامر-م

ا".بخطيئتهيثتلانسانمحلإنط.الىبا،)جلمن

1(411نبههلثاا!ل!)ا

قانلا:اللهفرد.الأبإممبنالىئبمللىااذا011تقولونأنتم-3

.الابإضمنيعمللاالابن.تموتهبمتفطاب!التبمالنفس

(ما:18)هزقيالا..فيالىإث!مني!مللىوالأب

تلميحاأوتصريحا،ضمناأوصراحةيقللمالمسحاللهبعثوعندماثالثا.

بالعهدجاءالذيالمبدأأقربل.الآباءاخطاءيتحملونالأبناءأن

الآباء.خطاياعنالأبناءمسئوليةعدممبدأ،القديم
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يكطونسوف.الناسبمايتكلم!بطالةكلمةا.طاالسيع:قال-ا

.ات!ازءبطوتتبروم!بطن!لى.الرينءيوحساباعن!ا

36-لأس!(:ا)متكلم

مي)بيهمبرفيياتبههسوفاأ.نسا!ابن10)يضا:االسيع!-!قالم

(rv-ا6)متكل...عملهمسبواح!كلي4ئباحينئر.4ملاثكتة

ييط4بالىمكيمأبرتبم4سريكاأتبه!انااهااكرل!:االسيح!قال3-9

1يومنا)رؤيا".عملهيكوقمحماواحر :rrr)

هذافيئعذللمالقديمالعهدأحكامبعضبتعديلالمسيحقاموحينمارابعأ:

المبدأهذافظل،الاباءخطعنالأبناءمس!وليةعدممبدأ،المبدأ

القديم.العهدفيعليهكانهاعلىسارياسائدامستقراقائما

للهينسبونهجديدبمبدأالمسيحيونطلعالمسمحرفعبعدأنهغيرخامسأ:

المسعوأن.أدمأباهممعصيةنتيجةأدمأبناءكلتحميلمضمونه

وهذا.البشروعنادمعنبديلاالخطينةهذهعنللتكفيرإلائعثما

عليهتردنفسهالمسيحبهيقلولمالمسيحيونيقولهالذيالمبدأ

:-التال!ةلمظاتا

السابقالقدممالعهدفيالوارداللهشرعيخالفالمبدأهذاإن-1

عليه.الدالةالاياتدمايرادإيضاحه

الجديدالمبدأعنالمسيححتىآدممنذالأنبياهإيضاحعدمأن-2

وتركالفترةهذهطوالعنهمالجديدالمبدألهذااللهكتمانمعناه

هذاعنمنزهواللهبذلكتبصيرهمدونآدمخطينةيتحملونالناس

.الخداع
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البشركلمسئوليةمبدأنفسهفيكاتموهواللهفإنذلكمنأكثر-3

صدأهو،خلافهأخرمبدأالقديمالعهدفيأعلن.ادمخطيئةعن

لمذهبوفقا-اللهأنأيإ!الاباءخ!عنالأبناءمسئوليةعدم

آخرمبدأويخفييضمروهومبد؟الناسعلىأعلن-المسيحيين

عنهإ!المعلنللمبدأنقيضا

وتركللخطيئةآدمإرتكابمنذالمسيحبعثفيتعالىاللهتأخرإن-4

نعد،تكفيردوقوباقوقبالخطئيةمحملينبعثهقبلللبشرالله

هذاويتسم.المسيحبعدالمولودينالناسوبينبينهماللهمنتفرقة

إ!بالظلماللهمنالقخير

أفعالهعنالانسانمسئوليةلمبدأالتفصيليةللمناقشةالمجالهناوليس

مبدأالجديدالمبدأبإعتناقهمالمسيحيينأنإبرازالآنالمرادإنما،غيره

العقيدةأصولهنأصلاخالفواقدأدمخطينةعنالبشركلمسئولية

وهذا.الآباءيفعلهعماالأبناءمسنوليةعدموهوالقديمالعهدفيالمستقر

العهدين.بينوأساسيجوهريخلاف

متعارضانالنحوهذاعلىوهماالجديدللعهدالقديمالعهدئضمفكيف

.العقيدةأصولمنأصلفيمتناقضان

كاناذاالجديدللعهدالقديمالعهدضممنإذنالجدوىهيوما

أفعالعنالإنسانمسئوليةعدمبمبدأيأخذونلاالجديدالعهدأصحاب

تمامأ.بخلافهيأخنونبل،القديمالعهدفيالعقيدةأصولمنكأصلغيره

نأيتضحالشخصيةوالمسئوليةالوحدانيةعنالسابقينالمئالينمن

العهدبينما،الشخصيةالمسئوليةوبمبدأبالوحدانيةيأخذالقديمالعهد
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ثموهن.آدمخطيئةعنالإنسانمسوليةوبمبدأبالتثليثيأخذالجديد

فكريربطهماولا.واحدةعقيدةتجمعهمالانقيضطرفيعلىفالعهدين

واحد.مصدرعنبالتالييصدراولمواحد

والتباينوالتعارضالتناقضهذارغمالمسيحيونيصرأنالعجيبومن

الكتابواحدآنوفيمعاويعتبرونهماالجديدللعهدالقديمالعهدضمعلى

لهم!!لمقدسا
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اللانيالمطلب

القديمالع!دعنالجدالع!داختلأ!

الش!يعةأحكاث!!ي

ونكتفي،الشويعةأحكامكلفيالقديمالعهدعنالجديدالعهديختلف

وهي:منهاوردمماأربعةإلىبالاشارة

الخمو.شربتحريم-ا

الذكور.ختان-2

السبت.لعديس-3

الخنزير.لحمأكلتحريم-4
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النمىشربكربم:أ!ا!

شربهاإباحةتمبينما،القديمالعهدفيالخمرشربعنالنهيجاء

ابديد.العهدفي

الق!ي!)الكمر

841(0"يين.مك!.هوبنو!انتتفمربؤمسكرا9ا.خمرأ-ا

ال!!دلىقتجنبههولىتشربلىوخمرا.وتشتكلتفرس!ما.امحر"-م

9!م":م8)تثينة"يامحلما

ابرير:الكم!

19عيربمةاهـمنشربا"اطفبهراحرعليكمي!عمافلأ-ا

ا.الكتيرة4الاموظلهبمالتبمسبتا"هلال

(-1617)مسبممحولهإلكلبولص)دصالة

فلماذاالكالم!كا!)4عنامعميع!اميمئ!قرضتمإناا-3

.ت!!ق.!لى!سلى،فرائضعليىتقرضالكال!فبهرعائشوقمحانمم

rمحولوسبمإلكلبولس)!سالة.ا.تجمىلى4 . : r-ام)

العهدأصحابكانإذاالمجديدللع!دالقديمالعهدضممنجدوىفأي

الخمرأشربحظرشأنفيالقديمالعهدبأحكاميأخذونلاالجديد

ال!كورختاقثانيا:

العهدفيعنهمنهيهوبينما،القديمالعهدفيبالختانالأهرجاء

الجدبد.
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الق!يم:الكمر

من"نسل!أنتعمر!فتعغظانتأمالربراهي!:ا.واللهقال-ا

،بينكمبينبمكفطهـنهالربه!عمر!هوهرا.ابيالممفيبكر!

لعمفم!فتفتتنهـنذمحر.طمنكمئفتن.بكر!مننسل!وبين

ئفتناياءثمانيةإبنوبينمم.بينىعم!علامةفيكونغرلتى

كلم!أالمكمفبه!عم!به!فيكوق.ابيالكم!فبمذمحرط.منحم

(1413لأين)قكه.ااأبريا

تل!فتقطي.غرلتهلممفبه!يئتنلىال!!الركر11،أما-م

(411الأ)تكوين.عم!ييا.نكثإنه.شكبمامنالنغس

ذلك:وعلى

نسلوهمبهالمخاطبين!يينبينهوعهداوأبدياوجوييأاللهجعلهفالختان-ا

المسيحيرن.ومثهمإبراهيم

فضلا،شعبهامنالنفسهذه-أنهيعقوبةلمخالفتهاللهسن-2

عليه.اللهغضبعن

ارير4االكمر

(431ميةدوالىبولسساله)4؟اااالتاقنغيههما11-ا

11.شينااالسيع!ينغكمملااختتنت!إذإنهلكمأقولبولسأنااها3-1

(م45غلأطيةالىبولسصالة)4

أصحابكانإذا،ابديدللعهدالقديمالعهدضممنإذنجلوىفأي

القديم؟العهدفيالواردةالختانبأحكاميأخذونلاالجديدالعهد
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السبتتق!يسثالنا:

الجديد.العهدفيإلغاذهوتم،القديمالعهدفيمقدسةعطلةالسبت

الق!يم!4الكمر

سبوتبم4قانلاا!رانيلبنبمتحلم!ا.!أنتقائلا:موسىالربكلم

اناانبه!لتكلمهـاابيالىفيهـبينكمبينبمعلامةلانمات!ونما.

دنسهصن.لمممقرس،نهالسبتفتحفطون.يق!سىالر!الرب

اجيالممفبه!السبتليحنكواالسبتإسرانيلبنوفيطفظ...قتلأيفتل

ه..الأبرإلىمهعكإصرانيلبنبمبينوبينبهاهو.أبرياعم!أ

(1-1:3317ب!)خرو

ذلك:وعلى

بينهدهريةوفريضة،أبدياعهدأجعلهالسبتبتقديساللهأمرفإن-1

المسيحيون.وهنهموذرياتهمأجيالهمفيإسرائيلبنيوبين

I-الله.غضبعنفضلا،القتلهوالمخالفعقاب

ابرير4الكم!

هلألى)!عي!بمةمناوضربأواطفيأمرعليكميعمم!افك1

11.الكتيرةرمهالأظلهبه!التبمسبتاو

(-1617)ممحولوسبمإلكللصب!)رسالة

العهدأصحابكانإذاالجديدللعهدالقديمالعهدضممنجدوىفأي

دوناستبدلونهبلالسبتتقديسفيالقديمالعهدبأحكاميأخذونلاالجديد

الأحد؟بيومسند
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ارخنزيراكلأكلىكريم!ابكا:

هذافلنطالعالقديمالعهدفيصراحةالخنزيرلحمأ!تحريمجاء

الجديد،العهدأناجيلنستعرضثمالقديمالعهدفيالواردالتحريم

التحريم.هذامنموقفهماعلىوقوفاالجديدالعهدورسانل

القربم:لك!ا(1)

التحريمنصوص-1

تامحلهافلأعليكم!معرءيجترهـلى.اظ!فلهالر!ا"!االنزير-ا

معرمهنجسةلىنمامماوو!سوا،لى.البمانمهر!ا،ءمن

7-8(:اI"،يين!.عليكم

لمم.نجسفمو.يبترلىلكنهالطل!يشقلأنهافنزيراما11-م

414"()تثنيةتلمصوا.ه.لى،بثتماتاكلوالىممااحوفمن

التحريمدرجات-2

ثلاثالتحريمفصئعد.فغلظاتحريماالخنزيرلحماللهحرملقد

.درجات

درجةأولففى

الخنزيرلحمأكلحرم

.01البمانم!مر!ا،ءمناتاكلها،لا-ا

11.قامحلوالىالمماافمن1-ب

درجةثافيوفي

الخنزيرلحملمسمجردحرم
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لا-8(ا:اؤويينا،ـصما"قصواا"لى

درجةثالثلنى

الخنزيرجثةلمسحتىحرم

ا:"(I)تثنيةتلمسوا"لىوبثتما11

التحريممنالحكمة-3

الخنزيرلحمحرمطالمالكنه،التحرلممنبالحكمةأعلمتعالىالله

بجعلللإساناللهمناختبارأنهالمؤكدإذ،التحريمبهذاالاقزامفيجب

تماما،لأوامرهالعاصيمنلهالمطيعاللهليعرفعليهمحرهاماحيوان

فقط.واحدةعداالجنةشجركلمناث!لهوأباحأدماللهاختبرملالما

التحريمأسباب-4

سببين:فيالخنزيرلحمأكلتحريمأسبابتعالىاللهحصر

يجترلاحيوانأنه:الأولالسب

نجسحيوانأنه:الثانيالسبب

الخنزيرلحمأكلتحريمأبدية-5

بالنسبةسبحانهقالمم!ماالأبدإلىمحرمالخنزيرلحمإناللهيقللم

الخنزيرلحمتحريمفيالأبديةلكن،أبديانعهداقأنهماوالختانللسبت

التحريم:سببيمننابعة

يجتر.ولاالظلفمشقوقحيوانأنه:الأولالسبب

هذاأنوطالما،الحيوانلهذاالجسمانيبالتكوينمتعلقتحريموهو

بسببهالواقعفالتحريمأبداالحيوانهذافييتغيرلنالجسمانيالتكوين

أبداهبتغبرلاأبدباتحريماهوالآخريظل
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نجش.حيوانأنه:الثانيالسبب

الواقعالتحريمفإنأبداالحيوانلهذاملازمةالنجاسةأنوطالما

أبدأ.يتغيرلاأبدياتحريماالآخرهويظلبسببها

الجسمانيالحيوانتكوينعلىهترتباالخنزيرلحمأكلتحريموكون

فإن.أبداعنهينفصلانلا-والطبيعةالتكوين-وهما،النجسةوطبيعته

وأزمانأيفي.تعديلهالمسيحغيرولاالمسيحيملكلاالأبديالتحريمهذا

.مكانأيفي

ا!ي!الكم!انابيلى(م)

الخنزير.لحمأكلالمسعأنإلىالجديدالعهدأناجيلتشرلم-1

تلميحأأوتصريحاأباحالمسعأنالجديدالعهدأناجيلتتضمنولم-2

الخنزير.لحمأكل

لحمأكلحظرحكمعذلالمسيحأنالجديدالعهدأناجيلفييردولم-3

القديم.العهدأحكاممنعذلهاضمنالخنزير

ذكرفيهاجاهواقعةإلىأشارتولوقا،مرقس،متىأناجيلإنبل-4

إنجيلسجلهاكمافنسردها.طبيعتهاعلىالضوءوألقت،الخنازير

متى:

خا!باقص!نوناقاصتقبلهابرجعيينة4كوإلكلالسيع!()1با-111ا

تل!منيجتازأنيق!4اح!يعنلمحتكلجرأهانبان.4القبومن

...اللهابنيايسوء،ل!لناماقانلينصهخاقرهماوإذا،الطريق

خنازيرقطييمنم!بكيرأومحاقلتكذبنا.الوقتقبلهناإلكلاجنت

إليهطلبهـااالبنونين(جسرفبهه)الساضةفالممياطين،ترعكلمحثيرة

قانلين4
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لمم:فقالاالناةبقطييإلىنرهباقلنافإذقتغربناكنتإق

محلهاالناةيرقطييإذا9االناةبقطييالكلمضوا،فغرجواامضهـا

.!اميا،افبههمات!البعرإدكلالصفعلىمنانرتقر

err-م488)متى

فيلتسكنالخنازيراختارتالشياطينأنالروايةهذهمنوالمستفاد

ووضاعتها.لنجاستهاإلاذلكوما،جسدها

ا!يراالك!ررساثلى)!م(

علىوسارالخنزيرلحمأكلحظرإلغاءفيلوقاوصديقهبولستعاون

الرسل.باقيأثرهما

يقا.أما-ا

الروايةهذهالرسلأعمالرسالةفيفكتب

لهيمينوزه!!بينما.ياطان"المتصضيرأ)بطرس(..باء

ناةل"إناء.مفتهـمةالسماهفرأس.)نحغهـة(غيبةعليه"قكت)الطكاء(

.ض4الأعلكلمرلىةأطراف4بكةبامربوطةعطيمةم!!ةمثلعليه

!صادالسما،!طيود!الزهافاتوالوهوشالارضد"ابكلفيمامحان9

.!طإتبع!يابطرسقم4تصهاليه

فحا!نجساأ،دنسا!يناقط)طلملأنبه!يا!بمحلا4بطرصفقال

انت.ترنصهلىاللهطمر!ما:ثانيةايضاصوتاليه

السما!+الكلايضاال!نا+ارتفيثممراتم!ثعلىه!ا،محان

I(-014016الر!لى-)أعمال

-56-
http://kotob.has.it



منالمحرمات!إلغاءبموجبهاتملوقارواهالبطرسغيبيةرويةمجرد

الخنزير.لحمبينهاوهنالقديمالعهدفيالواردةاث!

بولللى،أما-م

:فقالالإلغاههذارددفقد

هكلأوعي!بمةمنأوشوبأواطفياهرعليىي!ممافلا0

01الكتي!ةالامورظلهبمالتبمسبتاو

(-3:1617لوسبههمح!إلىبولس)دسالة

صانكمفلماذا.الكالمأدمحاقعناالسيع!ميمتمقرمحنتما.إن

تجس!ولىت!وق"لى!س.لىفرانضعليكمتفرضالكالمفيعانشوق

rمحولولمىإلكلبولس)رسالة . : r-ا)r

ال!ولاباق!اما-لم

:فقالوا

هر!غيراضرثق!عليىنضيلىازونحنالقرسالروءدأسقر.

.!المشوق.الرء"كلنتبعد!أصناءعماا!تنكوأن.الواببةاكشياء

9r(38-:01الرسل)أعمال.ا.والزنا

الجديد.البهدظلفيحلالاالخنزيرلحمأكلأصبحولذلك

أصحابالمسيحيونكانإذاالجديدللعهدالقديمالعهدضمجدوىفما

القديم؟العهدفيالواردالخنزيرلحمأكلبتحريميأخذونلاالجديدالعهد

ك!ك!*

أحكامفيالقديمالعهدعنالجديدالعهداختلافييينتقدممما

واحدا.كتابأمعاليكوناالعهدينضميسوغلابحيثالشريعة

-57-http://kotob.has.it



لثاللىالمطلب

ال!يمالع!9الجةيةالع!ةبينالتناقض

،العقيدةأصولفيالقديمالعهدعنابديدالعهداختلافعنوفضلا

مثالا%8منهانذكربينهماكئيرةتناقضاتهناكفإن،الشريعةوأحكام

فتط:

.الربناموحا-1

.و!مورهسدوم-2

وحمار.جحش-2

يعقوب.آلعدد-4

مصر.فياسرانيلبنيإقامةمدة-5

الزنا.بسببالميتون-6

المطر.انقطاعفترة-7

اطه.-لئلى8

الموتى.قيام-9

والمسيح.إبلبا-15

والمسع.اليشع-11

.ءوالسماوالمسعاخنونم-21

والسماء.والمسعإيليا-13

البار.لوط-41

-oA-http://kotob.has.it



البارهالمسيح-15

لخطايا.واالمسيح-16

واسرائيل.المسع-17

.وسليمانالمسدح-18

يلي:فيماواحدةكلعنتباعاونتكلم

الربموسنا(1)

القديمالعهدفيجاء

تصيرصادقةالربشمادات.النفسيردكاملالرباناموس1

AV-)مزمو".القلبتف!مستقيمةالربصايا09مكيماااهلا 941)j

فيها.ضعفلاصالحة،فيهانقصلاكاملةالربشريعةأنأي

القديم.العهدفيهذا.فيهاعيبلامبرأة

الجديدالعهدأما

تإنغكماوعرءضنماأبلمنالسابتةالوصيةإبطالا.يحير

(1847الكبرانينإلكل)الرسالة".شينايكملىل!موسالنا

ا..لثاقفمهطب1ابلاعيبالا!لىذل!محانالو1

V(8:الكبرانينإلكل)الرسالة

العهدفإن.بهاللانقبالوصفالربناموسيصفالقديمالعهدفبينما

صدوريمكنولاالعهدينبينتناقضهذا..الربناموسئحفرالجديد

اعتناقهماأوبينهماالجمعيمكن!لا،الربعنالمتناقضينالرأيينهذين

معا.
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بداهة!جبالآخرطرحمعبهوالأخذالعهدينأحدتغليبجازلماذا

ناموسااللهيصدرأنفمحال،الربناموسئوقرالذيالقديمالعهدتغليب

فاندته.وعدموضعفهتحقيرهالجديدالعهدفييسجلثم

ة4سر،!!عمه)م(

القديمالعهدفيجاء

الربفامطرصوغرإلكللهـطدخلالأدضعلكلالشممىاشرقتإذ411

تل!قلب09الصما،منالربعنرمنهـناراكبريتاهـمحمورةسروءعلى

"اض.4الأونباتارقاسكاق!بمييالرانرةوكلا!رق

3(-هم91:3ين)تكو

الجدلدالعهدفيجاءب!نما

يشربوق9يامحلوقمحانوا.لهـطأياءفبه!محانمحماأيضاامحرل!1

لوطخهـج!فيهالح!!اليوء!لكننهـيبنه،يفرسهـن،يبيكهـقيشتر،ق9

11.ابمييفاهل!السماءمن"جمريتاأ4ناامطرسر!كلمن

(9rrA-:اvقاالو

طبقأأماو!مورةسدومبمدينتيلحقالخرابفإنالقديمللعهدفطبقا

.سدوممدينةعلىفقطاقتصرالخرابفإنالجديدللعهد

وكانالقديمالعهدصحفإنوالجديد.القديمالعهدينبينتناقضوهذا

كألك.والعكسبهموحيو!يرصحيحغيرالثانيلكانبهموحى
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هماروبعش)3(

القديمالعهدفيجاء

هوذاشلي!أ!4يابنتاهتفبم.صميوذابنةيابرأايتمبكل11

ومحلى4مماعلىورابددب4،منصهjعادهو.إلي!ياتبمملك!

949()زمحريا.اتاز"إفيبعش

الجديدالعهدفيجاءبينما

ياتفافبهرا!.مكتوبههمحماعليهفجلسجعمضايسهـء019!ج!

01.أتاقبعضعلىجالساياتبه!ملك!هوذا.صميوقابنة

(0111s-1م)يوحنا

العهدأما،أتانبنوجحشاحماراركبالراكبفإنالقديمالعهدفي

فقط.جحشعلىراكباكانالراكببأنفصرحالجديد

صحيحاأحدهماكانإن،العهدينعنصدرامختلفانخبرانهذان

يقينا.ذلكغيرفالثانييهوموحي

يكقوبألع!د)4(

القديمالعهدفيجاء

11.!بكينمصرالىباءتالتبه!يكقوببيتنفوس..جميي

=Irv)تكوين n

الجديدالعهدفيجاءحينفي

،شكينخمسةعشيوته"بميييكتوبأبا!واسترعىيهـس!صلى1041

(1لأ)8الرسلى)اعمالنغسا".
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نفساسبعينكانوامصردخلواالذينيعقوبألفإناقديمالعهدفي

صحيحل!البيانانيكونأنيمكنولا،نفسا75!همالجديدللعهدطبقاأما

صحيحغيرأحدهمابياثينيضمالمقدسالكتابفإنثمومن.واحدآنفج

يقينا.

مصرفيإسرانيلبنبمإقامةةمر)5(

القديمالعهدفيجاء

ب41فكانتمصرفياقاموهاالتبماسرانيلبنبمإقامةاما10

(04:امب!)خروا..سنةوث!ثينمئة

الجديدالعهدفيجاءبينما

فيمتكربانسلهيموقان(إسرائيلبنبهر)عنهمراالله.تملم

01.سنةمنةب41إليهيممنيوا5فيستكب!،!غربةض41

I(:لأالرسل)أعمال

استمرتمصرفيإسرائيلبنيإقامةأنالقديمالعهديوضحفبينما

فإنولذلك،فقطسنة004كانتالإقامةأنالجديدالعهديسجل،سنة043

به.موحيوغيرصحيحغيرالنصينأحد

الزنابسببااليتون)6(

القديمالعهدفيهجا

.أبموبناتصييزنوقالشكب!ابترأشطيمفبهاإصوائيلا"!أقاء

(351،9:)عردا".الغا!عاث!رينبكة41بالوبا-ماتواالح!ينومحا!

الجديدالعهدفيجاءبينما

ثلأثة"احريهـءفاب!فسقطمنمماناس!نىمحماتزنا"!لى

(":01سمحودنثهإلىالأ"لىبولمى)،صالةا".الغاوعشر،ن
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سجلبينماألفا24الزنانتيجةماتواالذينأنسجلالقديمالعهدففي

لمأنهمايؤكدالعهدينبينتناقضومذا.ألفا23أنهمالجديدالعهد

به.هوحيوغيرصحيحغيرالبيانينأحدوأن،واحدمصدرعنيصدرا

(V)الص4افقطافقرة

القديمالعهدفيجاء

الثالثةالسنةفيايلياالكلالربكلاءمحاقضيرةاياءوبكر."

فرهب.الىدض!جهعلكلصطرأفاعصلىخاب،تراهساذهب6قانلأ

01.موةالسافبهمشريراج!ءامحان4.خابلىليتراهسإليما

1الثانبم!"الله 4 I A-م)

الجديدالعهدفيجاءبشما

إيليااياءفبههاصرانيلفبهرمحنضيرةاداملانلكماقولاق!ا

فىعطيمبوءمحاق!ااشمر"ستةشينملأثم!ةالسماءأغلقتهين

(r:ه8الوقا110محلماالا،ض

،سنواتثلاثدامانقطاعبعدأمطرتالسماءفإنالقديمالعهدففي

وهذا.أشهروستةسنواتثدثبعدأمطرتفإنهاالجديدالعهدفيأما

نأأيضا!يوكدواحدمصدرعنصدورهمايؤكدعدمالعهدينبينتناقض

الله.عنصادرغيرالأقلعلىأحدهما

(A)اللهيةلق

القديمالعهدفيجاء

يراني!اللنصانلأن،بمبمترساق4تتر!!4تكالكلاللهقول

.3(8ص)خهب!!يكيفى.ه.
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ابديدالعهدفيجاءبينما

منممتليوهوالسما،إلىفشخص--اشيغانوسهواما10

ا..اللهليينعنقاثمايسوء09اللهمب!فهاسالق!سالر"ء

56(-55:لأالرسل)اعمال

نصدقأميراهأنيستطيعلاأحدأإنقالالذياللهنصدقفهل

؟!اللهرأىأياللهيمينعنجالساالمسيحرأىإنهقالالذياستيفانوس

.؟!ئعارضهأخرلشخصورأيا،للهرأياواحدكتابيضموكيف

)9(قياءا!وتكل

القديمالعهدفيجاء

يصرلىال!اويةإلكلينزلالر!هك!ا."يز،ليضمطالسعاب11

1)أيوب".بكرمحانهيثرفا!9بيتهإلكلبكريربيلى 0 - 9 : V)

السمواتتبقكللىحتكليستيقطوذؤيقوء"لىيضطباللنسان00

ا(144r)أيوب01.مممنومنينتبمون!لى

الجديدالعهدفيجاءبينما

(61:9)مهقس.تاوامنقاءاالسيع!أق

منأحدقيامإمكانالقديمالعهدينفيفبينماالعهدينبينتناقضوهذا

الموت.منقامالمسيحأنإلىالجديدالعهدنشيرالموت

قيامواقعةلكانتالقديمالعهدفيالواردالنصبصحةسلمنافإذا

منالمسيحبقيامسلمناإذاأما"صحيحةغيرواقعةالموتمنالمسع

صحيحة.غيرالقديمالعهدنصوصلكانتالموت
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غيربعضهامتناقضةنصوصأيضمالمقدسالكتابفإنالأمركانأيا

يقيناهبهاموحي

!االسيدإيليا(51)

القديمالعهدفيجاء

ب!اصرضهواشترالبيتصاحبةامرأةاابنمرضالأمورهر!11!بكر

نسمة.فيهتبقلمحتص

إثمبملت!محيرإلئبشتهل.اللهيارجل!ل!مالبهميليالىفقالت

ابنبم.ماتةإ!

الكليةإلكلبهص!4مضن!امن!اخر!إبن!.إعطينصلما:فقال

!قالالربإلكلص!4.9سريرعلكلواضجكه-في!امقيمامحا!التبم

أساتق!عنرهالى4نااناالتبمالىادملةإلكلأيضااإلمبمالربأيما

اين!ا.بإماتتم!

إدمبمب4ياقال09الربإدكل!صرهمراتثلاثالودرعدكلفتم!د

*!فه.إلصالولرهرانفسلترجي

11.فكاشجوفهإلكللرالهنفسفرجكت.إيليال!وتالربفسمي

err-ا714vالا،لاللو!

الجديدالعهدفىجاءبينما

11.مواتالىمةقيال)9هواالسيعيكنيؤل!لمإن11

!م!م(:riالرسلى)أعمال

الموتمنالولدهذاوقامولداأحياإيلياأنالقديمالعهدأثبتفبينما

المسيحأنأثبتإذذلكعكسالجديدالعهدأثبتفقد،القديمالعهدظلفي

.الأمواتمنالقائمينأولهو

النصين.بينتناقضفهناك
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!العسباليشي(11)

القديمالعهدجاءفي

.سرب!علكلمضطب9صيتبالصببمإذا9البيتاليشيدخل11

صرثم.الربالكل!طكلكليممانفصيمماعلكلالباب"اغلقفرخل

ويريهعينيهكلكل"عينيهفمهعلىفمه!فىفالصببمفهق!اضطبي

البيتفيهـمشكلمحادثم.الهل!بمع!فصفنعليهومرديريهمحلى

سبيالصببمفكطسعليهومردوصرهناإلكل!تادةهناإلكلتارة

ro:4الثانبهه"اللو!."عينيهالحببمفتح!مممرات - rr)

الجديدالعهدفيجاءحينفي

فبه!متقرماهويحوقلكبمالأمواتمنبكرالب!اءةهوالري11

jبو)رسالة.شلإ"ط OmJ18(امحولوسيملكل:

11.مواتا!منالبكرمينالاالشاه!االسيع!4ايسو1

0(:اهوقيالكيوهنايا)لهق

سجلبينماصبياأحيااليشعأنقديممنالقديمالعهدسجللقد

بينتناقضوهذاالأهواتمنالقانمينأولهوالمسيعأنالجديدالعهد

معا.تصديقهماأوبينهماالجمعيمكنلا"العهدين

بالعهدجاءفمابهوهوحيصحعالقديمالعهدبهجاءماكانفإذا

كذلك.والعكسبهموحيوغيرصحيحغيرالجديد

لسماءا!السيد!ااخنوذ(1)3

الجديدالعهدجاءفي

الرنساذافيالسما!مننزلالر!إؤالسما،إلىصرأه!11،ليس

(3:13)يوهناالممماء".فيهوالر!
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القديمالعهدفيجاءبينما

31(54)تكويناخر!ا..اللهلأنيهـبرولماللهميأخنوء"سار

السيدسوىالسماءإلىيصعدلمأحداأنيوكدالجديدفالعهد

وقبلالسماءإلىأخنوخفيهاصعدحالةالقديمالعهديوردبينماالمسيع،

وأبينهماالجمعيمكنلاالعهدينبينتناقضوهذا،المسد!صعود

تصديقهمامعا.

إذاأما،القديمالعهدتكذيبمتعينالكانالجديدبالعهدأخذنافإذا

المسع،انفرادحولالجديدالعهدتكذيبمتعينالكانالقديمبالعهدأخذنا

السماء.إلىبالصعود

لسماء!اامسيع!ا9إيليا(ا)مع!

الجديدالعهدفيجاء

الرنساذابنالسماءمننزلالر!إلىالسما،الىص!احر11،ليس

13(43)يوحناالممماء".فيههال!!

القديمالعهدفيجاءبينما

نا4منبمرمحبةإذا!يتعلماقواليشي()إيليايسيرانهمافيماافى1

العمماء01.إلىالكاصغةفيإيليافصك!بينمماففصلتنادمنوخيل

(3411!الثانبههالله)1

المسع،السيدسوىللسماءيصعدلمأحدأأنيؤكدالجديدفالعهد

المسعهقبلالسماءإلىايليافيهاصعدحالةالقديمالعهديوردحينفي

هذالإزالةسبيلولابينهماالجمعيمكنلاالعهدينبينتناقضوهذا

بالعهدأخذناإذابحيثالعهدينأحدفيالخبرهذابإهمالإلاالتناقض

كذلك.والعكسالجديدالعهدإهماليتعينالقديم
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الباردطلو(41)

القديمالعهدفيجاء

بإضبكاعمايكلم"لمأبيماميوإضطبتالبكرلهـطابنةدخلت11

منه.ومملتبقيامما!ز

بإضط!اعمايكلم!ولممكه!اضطبكتالصفيرةلوطابنةوقاصت

36،!هم914)تكهـين".منه،ثملتبقيامماولى ، ro)

الجديدالعهدفيجاءبينما

!اضا.نق!ببالىعليمماهىهـعمهـ4!سر!كلمرينتبمم!4ا.وإذا

دياء4الأسيرةمنمكلوبا4البالوطاانقح!ويضبرواأقللصريقينعبرة

الرعارة.في

يومايكرببينممسامحنوهووالسميبالنطرالبا!كاقإذ

الأثيمة.بالأفكالة4البانفسهمافيو

يوءإلكلالأثمةويعفظالتبربةمنالأتقياهينق!اقالربيكلم!

-9(6:مالثانيةبطرس)رسالةا..هكاقبينالرين

،إ!ابنتيهمعوزنىالرذيلةفيفوقعلوطااللهتركالقديمالعهدففي

فيالأردياءسيرةمنلوطاأنقذاللهأنسجلفقدالجديدالعهدأما

معا.وبالأنبياءباللهيليقأمروهذا.الدعارة

بينهماالجمعيمكنولا،العهدينبينتناقضاهناكفإنالأموكانأيا

الجديدفالعهدأخبرفيماصادقاالقديمالعهدكانفإذا،لوطشأنفي

فمابهأخبرفيماصادقاالجديدالعهدكانإذاأما،احتوىفيماكاذب

صحع.غيولوطعنالقديمالعهدقاله
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لباراامسيع!1(51)

القديمالعهدفيجاء

11.الفاددالعسضمكاق09الص!يقف!يةالشرير10

yin,ام)أمثال

فجاءبهإلجدلدالعهدأما

الطاياطبلفقطالطاياناليس.الطاياناة4محغا4السيعالبا111

(مأمالأولكليومناسالة)4".أيضاالكالم

الجديدالعهدفإنالصالحيفتديالشريرأنيقررالقديمالعهدبينما

يمكنولا.الخطاةيفتديكالمسيحالبارالصالحأنهو،نقيضهبمبدأيأخذ

لكانالقديمبالعهدأخذنادهاذا،المتناقضينالمبدأينهذينبينالجمع

لكانالجديدبالعهدأخذناإذاأما،أحدأيفدلمالمسعبأنالقولطبيعيا

القديم.العهدبهقالالذيالمبدأإهمالطبيعيا

!االطايااالسيع(1)1

القديمالعهدفيجاء

لبم.طاهمااللبنمحنفسالأبنفس.لبمهبه!النغوسكل"ها

حقاوفكلبا!أمحانالر!وال،نسا!.!وتهبه!تخطبه!التىالنفس

هياة.4مافمواقباليكملأمكاصبموحفظفرائضبمفبه!سل!9وع!لى

يليا.

نفسه.علىيكرندمهيموتفموتادءسفا!مكتنفاابنا"لرف!ن

مثلما.يغكللم9فكلماالتبمأبيهفطايابميي14!إبناولروإن

...أبيهبإثملموتلاف!نهفرانضبمفبهروسل!اهكامبمأبرسبلى

(61-8)81)حزقيال
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عليه.ئعاقبأنبدولا،خطؤهفعليهيخطيءمنأنذلكمؤدي

الجديدالعهدفيأما

وإن.تغطن!الىلكبمهراإليمماضب.د!أولىايا41بهبا!فق!

محفارة!هو.4الباامسيعحأيسهـء.الأبعن!شفييفلناأمرأخطا

ا..ايضاالكالم!طالطايابل.الطاياناليس.الطايانا

(3-341ا،ولىيوحناسالة)4

عليهيعاقبولاخطئهنتانجيتحمللايخطيءمنأنالنصهذاوهودى

المسيح.الس!دعنهيتحملهاإنما

بأحدهماأخذنافإنالمبدأهذافيمتناقضانوالقديمالجديدالعهدإن

.بحالبينهماالجمعيمكنولا،الآخرطرحتعين

،اسراثيلىاالسيع(االأ

القديمالعهدجاءفي

يقولهكرالغرعوق.فتقوللصترهبعنرصا!وسىالوبقال

51.ليكبرنبهرابنبماطلقل!فقلتالبكرابنىم!سرائيلىالرب

4133)خه،5 -rr)

الجديدالعهدفيجاءبينما

يمل!طلىلكبهرالوحيرابنهبرلهتىالكال!اللهاحباهكرا1

(61:ع!حنا)يو".أبريةااالياةلهتحهنبل.بهمنيهمن

نأحينفيالمسعهووحيداواحدأابناللهأنأثبتالجديدالعهدففي

إسرانيل.البكرالابنوهوالمسععلىسابقأابناللهأنأثبتالقديمالعهد

الجديد.العهدفيجاءكماالوحيدالابنهوليسالمسيحأنمؤداهبما

العهدين.بينتناقضفهذا
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1)1(A!امسي!!سليما

القديمالعهدفيجاء

اريعه4راحةصامبيكه!ابنل!يول!ذااهه1لرا"داللهاقال

سلامافابكل.سليماقيكوناسمهلأقحهاليهأعرانهجمييمن

لبههيكهن!ههل!صمىبيتايبنبمهو.ايامهفبه!اسرانيلفبه!"سحينة

51.الأبرإلكلإسوانيلعلكلملحهمحرسبمواثبت.ابالهانا9إبنا

(01-9ام3الاولالاياء)أفباد

الجديدالعهدفيجاءبينما

منطيمل!لىلمبمالوهي!ابنهب!لىحتكلالكالماللهابا.هكرا

o)يوحنا01.ا"بريةاالياةلهتحونبلى.بهيهـصن :i r

حينفي،المسعوهووحيداواحدأابناللهأنأئبتالجديدالعهدففي

هسليمانمنهمالمسيحعلىسابقينأخرينأبناءللهأنالقديمالعهدسجل

العهدين.بينتناقضوهذا

***

بينجذرياواختلافاوتناقضأتنافرأهناكأنأوضحناالمبحثهذافي

واحدأكتابامعاوجعلهمابضمهمايسمحلاالجديدوالعهدالقديمالعهد

!إال!ىتمذل!مي4

رأى،متعارضينرأيين-الآنحتى-الجديدبالعهدفإنالضمورغم

بالعهدبالأخذيناديأخررأىوبجانبه،القديمبالعهدالأخذعدميرى

الرأيينهذينالقادمالمبحثفينستعرضإ!القديم
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الالالثالمبحث

البيةالع!دف!متعارف!اناتجاهان

الق!يمبالع!دالاخةنحو

اتجاهينواحدانوفيمتضمنايجدهالجديدالعهدفيالناظر

القديم.بالعهدالأخذحولمتعارضين

:!لالتجا!اذ

العهدبآياتاستشهدواالذين،الجديدالعهدأناجيلكتبةلوامهويحمل

هذااتجاههمودل،الجديدالعهدظلف!تتحققنبوعاتفيهورأوا،القديم

المسيحيينجماعةبمسلكهموحضوا،القديمللعهددىاجلالهمتقديرهمعلى

به.والأخذتقديسهعلى

لفانبم:اتجا!از

هاالرسائلكتبةئسفهوفيه،الجديدالعهدرسائلكتبةلوامهوكحمل

به.الأخذعنالمسيحيينويئهون،ويحقرونهالقديمبالعهدجاء

ئتبعهماثم،اتجاهكلعلىالدالةالنصوصمتتاليينمطلبينفيونورد

المتعارضينالاتجاهينهذينوجودعلىالمظاتفيهنسجلنالثبمطلب

الجديد.العهدداخل

يلي:كمامطالبثةإلىالمبحثهذاينقسموبالتالي

القديم.بالعهدالاخذالأناجيلكتبةاتجاه:الأولالمطلب

القديم.للعهدالرافضالرسانلكتبةاتجاه:الثانيالمطلب

العهد.فيمتعارضيناتجاهينوجودعلىمظات:الثالثالمطلب

القديم.بالعهدنحوالأخذالجديد
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الاه!لالمطلب

ال!هيمبالع!ةاأتالإهكاحمملىكتبةاتجاه

محتوياتهواعتبرواالقديمالعهدفيجاءبماالأناجيلكتبةأخذلقد

أملكة:-سبعةولنضرب.العهدالجديدفيوقعتنبوعات

الق!ببمالك!فبه!جاءأ!لأ:

الوفبينتكونيا!صفير!أنت4.)فراتهلعميابينةأنتأما11

.ا.إسرائيلعلكلمتسلطازيكوالرييىلريغرب!فمن!..ذايمو

(م:5)مينا

التالي:النحوعلىإنجيلهفيوسجلهالنصهذامتىفأخذ

االسيح!.لريوأين4(دسهيروامل!)1اسالمم!1

بالنببه!.محتوبهكرالانهاليمووريةلعمبيتفي4لهفقالوا

لأق.ي!وذاوساء4بينالصفرسلسنت.يموذاض41لعهبيتياو)نت

(6-4:م)متكل.ا"سرانيلإلضكببه!بصمربيفرج!صن!

القريمالك!رفيجاءثانيا:

.11ابنبمدعوتمصرمن09اهببتهماغكإسرائيلكاناا11

(1ا:ا)هوشي

فجاهالمسيحبالسيدوألصقهبإسوائيلوالخاصالمعنىهذامسفأخذ

التالي:النحوعلىإنجيلهفي
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إلى!إنصرفليلأ!امهالحببماخر9(هريمزوج!)يوس!اقاء

الربمنقيلصايت!لمبمهيرودس،فاةالىهنا!!محاذمصر،

(51-41(3)متكلإبنبم...دعوتمحرمن.القائلبالنببم

الق!يمالك!فبهرباءثالنا

صميهـقابنةيابرأإبتمجبما

شليم4اويابنتاهتغيم

علكلص!14ودييومنحورعادلىهو.إلي!ياتملم!هودا

(949)!محريا.اهاتاقإفيجعض!علكلحماد

يلي:كماإنجيلهفيوسجلهامتىفأخذها

القانل:بالنببمقيلمايتملكبمكلههرااقحاق

صميونبنة!قولوا

11.اتانابن!بعضاتاقعلصراكباياتي!!ديكاملك!هوذا

44-5(ام)متكل

الق!ببمالك!فيجاء!ابكا:

لشعبهزكرياقال

فإمتنكوا.وإلىابرتبه!فاعطونبه!أعينم!فيمسنإقلممقلتا

الغضة.منثلاثيناجرتبهرفوزنوا51

به.ثمنونبهاالضمم!العريمالثمن.الفغاري!إلكلألقما4الربفقال

ا..الرببيتفبهر4!الغفاإلكلالقيتماوالغضةمنالثلاثينفاخرت

(13-11:31)زمحريا
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يلي:كماإنجيلهفيوسجلهامتىفأخذها

دينقراف(المسيحسفم)أيأسلمهالح!ييىيموذاداس11..حينت!

قانلا.4والشيوالكمنةرؤسا،إلكلالغضةمنثينالثكد94)يهوذا(ن!ء

بريئا.دماسلمتإذاخطاتقر

ابصر.أنتعليناصاذافقالوا

نغسه.وخنقمضىثم!إنحرفالميكلفيالفضةفطور"

ازانة1فينلقيمااقيطؤقالوا9الغضةالكمنة4ؤسا-"اخر

دء.ثمنلأنما

للنرباء01.مقبرةييى4الغفامظبماواشتر!اافتشاول!

(9-س!4م7)متكل

القربمالكمرفبه!باءمسا:خا

يقولوز.باذيتبمتفكرواعلئ.علئمكايتناجونمبفضبماحل1

دبلايضا.يقوكليكودؤاخطبيحيث.عليهانسكبقرد!4امر

11.عقبهعلئفي4خبزبههأمحلبهثقت4الريههمتبمسلأ

لأ-9(4814)مزمه

يلي:كماإنجيلهفيوسجلهايوحنافأخذها

ليت!لمنإخترتم!ال!يناعلمأنا.بميككمعناقهلالست1

15.عقبهعلئفي4االبزمثبميامحلالرييى.الكتاب

413"1()يوحنا
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الق!ببمالك!فيجاءسادسا:

الرينببههيشمتلى.مقاتلبمقاتل.مفاصمبمياربا.خاصم

(4351،91)مزمو!".سبببلايبفضوننبم

التالي:النحوعلىإنجيلهفيوسجلهايوحنافاخذها

العلمةتتملحبملكن.وأببمأناوابفضونبم!أ،1فق!والىن11

ا..سبببلاابنضونبه!انممسم!صونافيال!وبة

35(-51:34)يوحنا

الق!يمالك!رفيجاءسابكا:

فيعغظ.الربينجيهجميكمامن09الصريقب!ياهكلا.محثيرة

(.م-34:91)مزمو!ينكسر".ؤمنمااحر09عظامهبميي

النحو:هذاعلىإنجيلهفيوسجلهايوحنافأخذها

الكسكرفاتبموئرفكواسيقانممتخسرأ!بي!طساليمودا.سال

مكه.االطوبأخرا9الأولساقص!كسروا

قرو!14لأن!مساقيهيكسروالمإليهباء91فلمايسوءواما

11.منهيحسرلىعطمالقانلالكتابليتمكانهرالأن.مات

r(36-9411)يوهنا
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اللان!المطلب

القديمللع!ةالاافضالرسا!كتبهاتجاه

أمالالة:-تسعةهناونورد

ا!ريرالك!ررساثلفيجاءلأ:41

ةل!بولس

بيسوءبإ!ازبلالناموسباعماليتبرولىاؤ.نسانازنكلمذ101

باعمالؤيسوءب!لياق4لنتبراالسي!4بيسوأيضانعنأمنا41سيع.

11.مابسريتبررلىالناهوسباعمالإنهالناموس

(16:مغلاطيهإلكلبولسسالة)4

والعملالقديمالعهدفيالواردبالناموسالأخذعنينهيبولسأنأي

بهيتبررلابالناموسالعملبأنذلكمعللاالمسيحبيسوعبالإيماناكتفاهبه

ما.جسد

ا!يرالك!ر!سانلفيجاءثانيا:

ةد!بولس

مكتوبلأنه.لكنهكتهمالناموساعمالمنهمالرينا.ب!يي

الناموسمحتابفيمكتوبهوماجمييفييثبتؤمنمحلملكوق

،بلنالكنة4صاإذ.الناموسلكنةمنإفترانااصممالجعا..بهليكملى

ا..خشبةعلكلعلقمنطهلكونمكتوبلانه

rغلاطيهإلكلبولسسالة)4 , 1 0 : r)ا
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منهوتخلص،لعنةهوبولسرأيفيالقديمالعهدناموسأنأي

بولسإن،بالناموسللالتزامذلكبعدداعيولا،المسمحبمعرفةالناس

فلماذاولعنتهالناموسمنافتداهمالمسحأنله()المعاصرينللناسيوضح

؟إذنبالناموسالتمسك

ا!يرالك!ررساملفيجاءثالنا:

بالناموسيأخذونالذينهؤلاءمهددابولسقول

سقطتمبالناموستتبردونالريقأيماامسيع!اعنتبطلتم!افر

(5:8غلأطيهإلكلبولس)رسالة01.النكمةصن

ا!ري!الك!رسائلى4فيجاءوابكا:

بولسقول

11.سبببلاماتامسيعإذافابرموسبالنامحاقإق11

(431مغلاطيهإلكلبولس)رسالة

الإنسانبهيتبررولابرعلىينطويلاالقديمالعهدناموسأنأي

به.المتمسك

اري!االك!ر!سانلفبهىجاءمسا:خا

الناموسلرفضتبريرا

51.أيضاسمهالناتنئريحيرة4فبالضروالكمنوتتكيرإذ51

(1م:لأللكبرانيين)الرسالة

نأتعينفقداليهودكهنةمنبدلاالمسيحيونالكهنةجاءطالماأي

خده.أخرشيءإلىموسىناموسمنالناموسفيتغييريصاحبه
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ا!ي!الك!وسانلفيباءسادسا:

بالعيبالقديمالعهدوصف

لثاز"اموفطبلعاعيببك(الق!يمالكمرس)1ذل!محاز.الو

لأ(84للكبرانيين"لريمالةابري!(.للكمر))س

اب!يرالك!رساثلفيباءسابكا:

التالية:الرسالةكتبوا،وبولس،وبطرسيعقوبأن

منالرينالى.خوةإلىس!مايمروق!الرخو!واالشاينعالرسل01

خارجينأناساسمكناقرإت.!كيليكيةية4وسوانطاكيافيالىام!

تغتتنواأق!قائلينانفسكم!مقلبينباقوالازعجومحمعنرنامن

51:4الرسلى)أعمالى."مرهمنالمنعنال!ينسصرالناازمغطرفى - rrم)

رأىفيالقديمالعهدفيالواردينوالختانالناهوسحفظأنأي

الذينالدعاةمنيتبرأونوأنهمللناسإزعاجوبولسوبطرس،يعقوب

.والختانبالناموسللعملالناسيدعون

ا!يراالك!!ساثلىفيجاءمنا:ثا

القديمالعهدفيالواردةالختانمسالةأثيرتعندمابطرسلسانعلى

اللهاختا!قرلمةأياءصنرانهتكلموقانتم.ةخوالىالرجالأيما10

ااذافالأن،منونويقالىنجيلكلمةالأمميسميبفمبمانهبيننا

نعنولىأباؤنايستطيلم!.التلأميرعنقعلكلنيوبوفاللهتجربوق

ادلئ!محمانغلص)قنومناالسيع!يسوءبنكمةلكن..نحملهاز

(51:7،01،11الرسل)أعمالى.01ايضا
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داعيلاأنهيرىالإنجيلبتبليغالوحيدالمفوضبوصفهبطرسأنأي

سبقوالتيالقديمالعهدفيالواردةالأحكامبفرضالتلاميذعلىللتشديد

رأيهفييكفيلذلك،تحملهايستطيعواولمالآباءوعلىعليهفرضتأن

بالإيمانولكنموسىبناموسبالعملليسالخلاصبأنالناسإقناع

بالمسيح.

ا!ي!االك!ررسانلىفيجاءتاسكا:

جمهمن19شربا!أكلفيأه!عليكميعكمافك:بولسقول

الكتير!...4موالىظلهكلالتصسبت)ولهكاوعير

17-لوسبممحوإلكللسب!)رسالة 16 : r)

مشربأوماكلفيحظرلأيالاستماععنالناسينهىبولسأنأي

رأيهفيالمحظوراتهذهأنإذالقديمللعهدوفقاالأعيادبشأنتحديدأيأو

!إالزمنعليهاعفىوالتيالقديمةأيالعتيدةالأمورظلهي

القديم.العهدفيالجديدالعهدرسائلكتبةءآراهذه
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أولا:

ثانيا

ا!الال!المطالم!

مق!ارفييقا!ه!ق،!!!والملأ!ي

القدي!با!دالإ!ة!حوا!لأافي

اتجاهينوجودمسا!لةعليهتمرأنمسيحيفأو-لمسيحيينبغيلا

لونمكذاالقديمبالعهدالأخذحيالالجديدالعهدداخلمتعارضين

عقله.فيهاويحكم،نظرهتستوقفأن

الأخذعلىيحضأحدهماالجديدالع!دداخلاتجا!ينوجودإن

عنأبدايصدرانلاأمرانبهالأخذعنينهيوالاخر،القديمبالعهد

المتعارضينالاتجاهينهذينبصدورالقولهنمناصولا،واحدإله

والمرامي.الأهدافمختلفىمصدرينعن

يقيناصادرغيرفالثاني،اللهعنصادرأحدهماإنجدلاقلنافإذا

عنه.

الآخر،الاتجاهإممالإلىمضطرألكنت،الاتجاهينبأحدأخذتلىاذا

ويجبمعطلةأحكامايضمالجديدالعهدفإنالحالتينأيفيأنهأي

تعطل.أن

الأناجيلكتبةرأيبه؟الموحيهوإذنالاتجاهينأي"ولنتسالى:

بالعهدالأخذالرافضالرساللكتبةرأيأم،القديمبالعهدالآخذ

القديم؟

التاليين:بالمرجحينالأخذينبغيالاتجاهينأيلرجيحعند
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وكان،الرسالةصاحببوصفهالمسعالسيدبرأيبالضرورةنأخذ-أ

القديم.بالعهدالأخذفيوصريحاواضحارأيه

أخذهعنكاشفةوكلهاالعمليةالمسحالسيدبمواقفكذلكونأخذ-ب

القديم.بالعهد

مخالفاجاءفإنهالقدبمبالعهدالأخذعنالناهيالرسانلكتبةرأيأما

ينمالرسانلكتبةأسلوبأنعنفضلا،المسيحبمعرفةالمبلغةاللهلأوامر

شخصيا.عنهمآرانهمصدورعنبذاته

رأيهمعنمعبرةهيكملنرىالرسائلكتبةآراءولنستعرض

بالله.لهاصلةولاالشخصي

علىاللهفرضهاالتيالختانمسالةالمثالسبيلعلىأثيرتلقد

أبديعهدأنهشيءعنليقولاللهكانوماأبديا،عهداوجعلهونسلهإبراهيم

؟الختانعنالرسائلكلبةقالهاذا،الوصفهذاعنذلكبعديعدلثم

موقفهم:تسجلالتاليةالنصوص

بطرس!أس(1)

منرأنهتكلموقأنتمالأخوةالرجالىايمالمم!قالبطرسا.قاء

اللنب!لمةالأمم!يسميجرانهبينناالله4اختاقر!هأياء

لىالتلأمي!عنقعلىنيوبرفىاللهقلببهااتافالا!.منوذوبى

االسي!يسوءالرببنكمةلكن.نعملهاقنعنلى9أباؤنايستطي

51:1الرصلى)أعمال".ايضاأ"لئ!محمانغلص)!مننق 1 ، I . ، V)

لملأنهموسىناموسفيالواردالختانعنينهيبطرسأنأي

بحت.شخصيوتصرفرأيوهذا.الآباءولايتحملهأنهويستطع

الله.عنوليسعنهصدورهاعنتدلذاتهاوعبارته
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يكقوبرأييى()3

بل.ا،مممناللهإلىالرابكينعلكليثقللىاقس41انا11قال:

الرء!ا.واالفنوق9،!الزنىالأصناءنجاساتعنا!تنكو

(م.-51:91الرسلى)اعمال

منالناسإعفاءالمتضمنليعقوبالشخصيالرأيهوهذاأنأي

الأربعةعدا-الختانوهنها-القديمالعهدفيالواردةوالنواهيالأوامر

النص.فيالواردة

مجتمكينوبطرسويكقوب!برنابابولسرابه!)يع!(

بلين4وا4يختاأنالكتبةكلمي!االشايقالرسلالى4ا"حينن!

هما()والرجلينوبرنابابولسميأنطاصهإلىفيرسلوهمامنمم!

ومحتبواا،خوةفبه!متق!مينربلينوسيكبرساباااللقبيموذا

بايريم!هم!ا.

الأمممنالرينالأخوةإلكلماسلأن9يمرةوالاخه!ا!مشايقالرسلى

منبين4خاأنساناأنسمكناقرإذ،محيليعية9وسو!يةأنطاصهفي

ت!تتنواأز!قائلينانغسكممقلبينباقوالازع!وكمعنرما

بنغسصرنا!قرراينا.نامرهملمنعنالرين،الناموس!كفطوا

!بولس.برناباحبيبناميإليكم!ونرسلممابلين44نفتااقواحرة

أرسلنافقر.امسيح!ايسهـءبنا4اسملىجلانفسمماب!لىقربلين4

الروءس14ق!لأنهشغاهةمورالىبنغسيخبرانكم!هما!سيلأيموذا

ذاالواببةالأفمياءهر!غيرأكثرثظعليىنضيلىاقونعن،القريى

خفطتمإنالتبههوالؤناواالفنوقالرءوعنل!اصناءتبععما!تنكوا

(م9-مم:51الرسل)اعمال."تغكلونفنفمامنماأنغسك!
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)داينا(،)نحن(،)د!()أناوحيوبغيرشخصيايرونالرسائلكتبة

فيذكروهاأمورأربعةعداالناموسأحكاموكلالختانمنالناسإعفاء

النص.

لرأيلموافقتهالقديمبالعهدالاخذالأناجيلكتبةرأيهوفالمرجحوعليه

لرأيمخالففهوالرساللكتبةرأيأما،المسيحالسيدوتصرفات

الشخصية.نظرهموجهةعنفقطهـلعبرالمسمحالسيدوتصرفات

القديم،بالعهدالآخذالجديدالعهدداخلمتعارضيناتجاهينوجودأنثالثا:

هووهذا.الحالهوهذالكنالعهد،ذلكبانسجامشكولايخل

!إالجديدالعهدداخلالآنالموجود
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الرابعالمبحث

القةيمبالع!ةالنصاريأخةطدم

بالأخذأتباعهالمسيحوأوصىالجديدللعهدالقديمالعهدضمتملقد

بقوله:ذلكوأتبعذكرهاسبقكثيرةبنصوصالقديمبالعهد

(م141،)يرحنا!.يعبنكلفمهـالر!!هغطماصاياس9عنر!الر!11

(01481)يوحنا".بها،صيكممافكلت!إناهبانبمأنتم01

القديم؟العهدبأحكاموأخذواالمسعوصيةإلىالمسيحيوناستمعفهل

للعهدمخالفاتهموانصبت،المسعأمرخالفوابل،يستمعوالم.لا

حتىالشريعةأحكاموعلى،العقيدةأصولعلى،فيهشيء!علىالقديم

علىالمسيحيونيفعلهوهاجانبفيوأحكامهبأصولهالقديمالعهدأصبح

اخر.جانبفينقيضه

العهدمخالفةأيالسلوكهذاالمسيحيالدينرجاليبررأنوالغريب

نأبقولهميبررونه،الخصوصهذافيالمسيحوصاياوهخالفة،القديم

التعديلات.بهذهوتبلغهملاخرحينمنعليهمتحلالقدسالروح

المسحدىلنفيه،عليهدليلولالهسندلا،صححوغيرباطلزعموهذا

شخصياقالهبماتذكيرهمعلىقاصرةالقدسالروحمهمةبأنالقانلنفسه

شيء.كل،وتعليمهم

المسيح:قال

فموبإسمبه!الىأبسيرسلهالر!،القرس2الو.الحةمهمااا.و

16(418)يوحنالكم".قلتهمابكلويركرمح!،!كليفلمك!
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هي:المسيحلإعلنطبقاالقدسالروحمهمةأنأي

العسبقالهبماالت!محير-ا

وليس،لهاوتثبيتالاقوالهإحياءالمسيحقالهلماوالتكراربالترديدوذلك

لها.تعديلاأوإلغاء

تجسمحلتكليمصم-3

ألاوبشرط،المسيحفيهيتكلملمفيماإلابداهةيكونلاهناوالتعليم

المسيح.أبداهأنسبقلكلاموهناقضامغايراالتعليمهذايجيء

وأاستبدالهاأوالمسحأقوالإلغاءالقدسالروحيملكفلا.ذلكوعلى

بنفسه.المسيحقالوقدخاصة.تعديلها

03(438)متىيذول...لىمبممحلأ!لكنذترولىض4الا9السما-51

31(4ا!م)مرقس01.ليز9كمبممحكولكنؤزتز9ض4!الىالسماء51

010يزل)مبه!طالكنولاقتروض4والاالسماء51 i gالوقاt r i)م!هم

لأوامروبالمخالفة،مبرردونالقديمبالعهديأخنونلافالنصارىوعليه

المسع.
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الجهيدللعصالقديمالعهضمبحثتتيجة

عقيدةالقديمالعهدمعيتناقضالجديدالعهدأنسلفممابان

ولا،واحدكتابإطارفيضمهماالتناقضهذاإزاءيسوغفلاوشريعة

بينهما.الجمعصيةبعدمالقولمنكذلكوالحالمفر

رغم-يأخنونلاالجديدالعهدأصحابالنصارىأنأيضاوبان

بل،القديمالعهدفيالواردةالشريعةوأحكامالعقيدةبأصول-الضم

الجدوى.عديمالعهدينضمباتحتىتمامأيخالفونها

وهما:الذكرالسالفتىالنتيجتيناستخلاصهنإذنهناصفلا

الجديد.للعهدالقديمالعهدضمصيةعدم-ا

الجديد.للعهدالقديمالعهدضمجدوىعدم-2

اللهمنبكونل!

اءم44فلرلىم8اليولفق-ا!!4شبهانم5بث!ثع

A---http://kotob.has.it



الموضوع

مقدمه

الجديد.للعهدالقديمالعهدضممبررات:لالأوامبحثا

لأتباعه.شريعةالمسيحتركعدمل.4اااالهطلب

العهدبشريمةبالأخذلأتباعهالمسعأوامر!لالكل.!مطلب

القديم.

كاملة،شريعةعلىالقديمالعهداحتواء!ثالثه!يطلب

شريعة.أيمنالجديدالعهدوخلو

الجديد.للعهدالقديمالعهدضمعدممبررات:الثانبههاالبعث

فيالقديمالعهدعنالجديدالعهداختلافإأولاليطلب

.العقيدةأصول

فياقديمالعهدعنالجديدالعهداختلاف!ثال!.!يطلب

الشريعة.أحكام

القديم.والعهدالجديدالعهدبين!للت،لتناقض!يطلب

الأخذنحوالجديدالعهدفيمتعارضاناتجاهاق:الثالثاالبحث

القديم.بالعهد

القديم.بالعهدالاخذالأناجيلكتبةاتجاهلىاول.المطلب

القديم.للعهدالرافضالرسائلكتبةاتجاهالمال!ما!مطلب

فيمتعارضيناتجاهينوجودعلىمظاتا!ثالثاليطلب

لقديمهابالعهدلأخذانحولجديدالعهدا

القديم.بالعهدالنصارىأخذعدم:الراباالبعث

الجديد.للعهدالقديمالعهدضمبحثنميجة

فص!ا.

الصفحة

13

37

38

94

58

72

73

vv

81

AV

AA

http://kotob.has.it



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



